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Työn tavoitteeksi asetettiin avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen

tietomallintamiseen. Avointa tiedonsiirtotapaa tutkittiin tavoitteena määrittää

ohjelmistoista riippumaton ratkaisumalli tietosisältöjen tuottamiseen eri vaiheissa ja

tiedonsiirtoon vaiheiden välillä suunnittelun lähtötiedoista rakentamista varten

laadittuun rakennussuunnitelmaan saakka.

Avointa tiedonsiirtoa kokeiltiin useassa sillan tietomallipohjaisessa suunnittelussa,

joista suurin osa oli rakennussuunnitelmia mutta joukkoon mahtui myös yleis- ja

tiesuunnitelmavaiheen hankkeita. Joissakin kohteissa suunnittelu kattoi yleis- tai

tiesuunnitelman lisäksi rakennussuunnitelman sekä mallin luovuttamisen

rakennusurakkaan.

Siltojen teknisiin rakenteisiin ja siltaan liittyvään muuhun infraan liittyvät tiedot

voidaan tuottaa avoimissa tiedonsiirtoformaateissa, joita ovat IFC ja Inframodel.

Rakenteiden osalta IFC -tiedonsiirtoformaatilla voidaan esittää sillan

rakennussuunnitelmamalli riittävine tietosisältöineen huolimatta siitä, että IFC ei

sisällä erityisiä siltaspesifisiä määrittelyjä. Kehitteillä oleva IFC-Bridge -laajennus IFC-

standardiin poistaisi merkittävän osan puutteista ja toisi uusia mahdollisuuksia etenkin

siltojen geometrian parametrisointiin.



Tietomallipohjaisessa sillansuunnittelussa tietomalli sekä siitä suoraan tuotettu

tietomallia tukeva dokumentaatio sisältävät lähes kaikki ohjeissa asetetut

tietosisältövaatimukset.

Avoimilla standardeilla tapahtuva tiedonsiirto poistaa monia tekijänoikeuksiin liittyviä

ongelmia, mutta samalla heikentää mallien käytettävyyttä seuraavissa vaiheissa.

Avoimeen tiedonsiirtoon siirtyminen on kuitenkin perusteltua, koska se tarjoaa keinon

siirtää tieto ohjelmistoriippumattomasti standardilla tavalla.

Alalla yleisesti käytettävissä olevissa ohjelmistoissa on vielä rajoitetusti

mahdollisuuksia toteuttaa eri tekniikkalajien välinen suunnittelunaikainen tiedonsiirto

avoimilla tiedonsiirtoformaateilla, joten siirtymävaiheessa geometriaformaattien

käyttö ja tekijänoikeudet huomioon ottaen myös natiiviformaattien käyttö on

perusteltua.

Asiasanat: silta, tietomallinnus, BIM, avoin tiedonsiirto, IFC, Inframodel
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ABSTRACT

Development of open data transfer for bridge information modeling

Antti Karjalainen

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering

Master’s thesis 2014, 86 p. + 4 p. appendixes

Supervisor: Rauno Heikkilä D.Sc. (Tech.), Timo Tirkkonen Lic. Tech.

The target set to the work was to develop open data transfer for bridge information

modeling. Open data transfer was studied with aim to develop software-independent

solution to produce contents of design data for separate design stages and data

transfer between stages from initial data to engineering design made for construction.

Open data transfer was tested for several model based bridge design, where most of

the projects were for engineering design but there was also basic design bridge

projects. In some cases the design process covered basic design, engineering design

and also product model transfer to the contract.

Information of the technical bridge structures and other infrastructure refer to the

bridge is able to produce using open data formats, which are IFC and Inframodel. By

IFC format it is possible to produce adequate information to the bridge engineering

design, although IFC is not including bridge-specific entities. The IFC-Bridge extension

of IFC standard under development would eliminate major part of the lack and would

offer new changes especially to the parametric modeling of the bridge geometry.

In information modeling based design the model and the design documents produced

based on information in the model includes almost all of the information set in

requirements by bridge design manuals and guidelines.
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Open standard based data transfer eliminates many problematic cases of intellectual

property rights (IPR) but at the same weaken usability of the data during next design

stages. However it is reasonable to switch to use the open data exchange because if

provides means to transfer data in standard mode and independent from software.

For software used in bridge and infra engineering design stages there are still limited

possibilities to execute data transfer using open data formats between different

technical design areas. Therefore it is reasonable yet to use also open geometry

formats alongside with open data formats, as well as native formats if intellectual

property rights are taken into consideration.

Keywords: bridge, building information modeling, BIM, data exchange, IFC, Inframodel,
open standard
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MERKINNÄT JA LYHENTEET

Termi Englanninkielinen termi Selitys
Avoin standardi Open Standard Julkisesti käytettävissä oleva määrittely

tietosisällön esittämistavasta
BIM Building Information

Modelling
Tietomallinnus

CAD Computer Aided Design Tietokoneavusteinen suunnittelu
DXF Drawing Exchange

Format
Autodeskin kehittämä tiedostomuoto
alunperin piirustustiedostojen siirtoon
(tiedostotarkennin .dxf)

DWG ”Drawing” Autodeskin lisensoima tiedostomuoto
(tiedostotarkennin  .dwg)

EXPRESS-G graphical notation for
information models

tietomallin stardardoitu graafinen
kuvaustapa

Formaatti Format Digitaalisen tallentamisen
tiedostomuoto

GML Geography Markup
Language

XML-skeeman mukainen paikkatiedon
kuvaustapa

IDM Information Delivery
Manual

Tiedonsiirron tietosisällön ohjeistus

IFC Industry Foundation
Classes

Rakennusalan avoin standardi
oliopohjaisen tiedon siirtoon

IFD International Framework
for Dictionaries

Terminologiamäärittely tietosisällölle

ISO International
Organization for
Standardization

Kansallisten stardardien laatijoiden
yhteinen kansainvälinen järjestö

LVIAS HVAC, HVACR Talotekniikka sisältäen lämpö, vesi,
ilmastointi, automaatio ja sähkö

OGC Open Geospatial
Consortium

Paikkatiedon standardointijärjestö

Olio Entity tietorakenne, jossa on ominaisuuksia ja
toimintoja

SETRA Technical Department of
the French Ministry of
Ecology

Service technique du Ministère de
l’Ecologie, Ranskan infrastruktuurista
vastaava ministeriön osasto

Skeema Schema Tiedon rakenteellinen esittämistapa,
esim.  XML-skeema on XML-muotoisen
tietokuvauksen rakenne

ST Design and Build Suunnittele ja toteuta -urakkamuoto
XML Extensible Markup

Language
World Wide Web -konsortion kehittämä
kuvauskieli informaatiosisällön
esittämiseen
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1 JOHDANTO

1.1 Siltojen suunnitteluun liittyvä tietosisältö

Tietomallintamisen eli BIM:n käyttö rakennusalalla on lisääntynyt voimakkaasti viime

vuosina. Suunnitteluteknologiaa on kehitetty piirustus- ja dokumenttituotannosta

mallintamisen suuntaan siten, että mallien tietosisällön merkitys on kasvanut.

Rakentamisessa tietomallien sisältöä käytetään enenevässä määrin rakennuskoneiden

työmaa-automaatiossa mutta myös muussa tuotantoa ohjaavassa toiminnassa,

esimerkkeinä määrälaskenta ja aikataulutus.

Tietomallipohjaisessa toiminnassa oleellista on mallien sisältämän tietosisällön

siirtäminen eri tarpeisiin. Tiedonsiirtoon on käytetty tavanomaisesti geometriatiedon

siirron ohjelmistoriippumattomasti mahdollistavia tapoja, mutta aivan viime vuosina

laajemman avoimen tiedonsiirron kiinnostus on kasvanut.

Tietomallinnuksen yhteydessä avoimella tiedonsiirrolla tarkoitetaan ensisijaisesti

avoimiin standardeihin perustuvilla tiedonsiirtoformaateilla toteutettavaa digitaalisen

suunnitelmatiedon tuottamista ja siirtämistä. Infran avoimia tiedonsiirtomuotoja ovat

IFC ja Inframodel. Avoimeen tiedonsiirtoon voidaan toissijaisesti katsoa sisältyvän

myös laajasti tuettujen ja siten lähes standardinomaisen aseman saavuttaneiden

yleisten geometrian esittämisen mahdollistavien tiedostomuotojen käyttö.

Siltojen osalta keskeisimpiä tiedonsiirtotarpeita ovat rakentamista palveleva

tietosisältö sekä siltapaikan maaston, maaperän ja liikenneväylien tiedot, joista tässä

tutkimuksessa käytetään infra-nimeä.

Siltojen suunnittelu toteutetaan Suomessa noudattaen pääosin Liikenneviraston

ohjeistusta. Ohjeistus sisältää suunnitelmien laadintaan, esitystapaan, sisältöön,

mitoituskuormiin ja –menetelmiin sekä muihin määräyksiin ja normeihin liittyviä

vaatimuksia ja ohjeita. Uusimmissa ohjeissa on myös viittauksia siltojen

tietomallintamisella toteutettaviin suunnitelmiin (28).
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1.1.1 Sillansuunnittelun lähtötiedot

Sillansuunnittelu tarvitsee lähtötiedoikseen mm. maasto- ja maaperätietoja sekä

siltaan liittyvien liikenneväylien tiedot. Sillan suunnitteluvaiheen ohjaukseen on

laadittu Tiehallinnon ohje ”Sillansuunnittelun lähtötiedot”, jossa esitetään

siltahankkeiden eri suunnitteluvaiheissa tarvittavia lähtötietoja. Tiedot on jaettu

kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat:

Osa A yleistiedot; pääosin ennen suunnittelun aloittamista hankittavat
lähtötiedot

Osa B Suunnitelmatiedot; sillan pääpiirustusta ja tiesuunnitelmaa sekä
mahdollista vesilain mukaista käsittelyä varten tarvittavat tiedot

Osa C Täydentävät tiedot rakennussuunnitelmaa varten

Tie- ja ratahankkeiden maastotietojen osalta on laadittu ohjeistus maastomallin

sisältämästä tiedosta ja koodauksesta sekä tiedostomuodosta. Edellä mainitun

lähtötieto-ohjeen liitteessä 4 on esitetty yksityiskohtaisemmin eri vaiheissa tarvittavia

tietoja, joista taulukkoon 1 on otettu siltapaikan tien tietosisältöä. (32, 44.)

Ohjeen mukaan sillansuunnittelu tarvitsee selostusmuotoisen lähtötiedon lisäksi mm.

seuraavia ominaisuuksiin tai geometriaan liittyviä lähtötietoja (44):

maaston muoto

olemassa olevat rakenteet ja risteävät väylät

putket, kaapelit ja johdot

pohjatutkimustulokset, kairausdiagrammit ja maalajitiedot

tielinjan geometriat

liikennetekniset mitat

kaavatiedot, alue- ja kiinteistörajat

mahdollisen vesistön tiedot, uoman mitat, rantaviivat ja vedenkorkeudet

rakennustyön aikaiset rakenteet, kuten kiertotiet ja varasillat
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Taulukko 1. Sillansuunnitteluun liittyviä tien lähtötietoja (44).

Ohjeessa on esitetty myös siltapaikkaluokitus kohteen vaativuuden mukaan.

Vaativimpien siltapaikkaluokkien osalta on tullut tavaksi mallintaa sillan sovittaminen

ympäristöön ja tarkastella siltaa yhdessä ympäristönsä kanssa havainnekuvien ja

virtuaalimallien avulla. Näissä väyläsuunnittelun sillansuunnitteluun tuottama

geometriatieto on yhdistetty visuaalisesti havainnollisesti tarkasteltavaan

esitysmuotoon.

Viime vuosina ohjelmistotyökalujen kehittyessä infrarakenteiden ja siltojen mallit on

voitu yhdistää yhä tiiviimmin ja suunnitteluvaiheissa sillan geometriaa ja liittyviä

rakenteita on voitu tarkastella suoraan ohjelmistojen mallipohjaisen tiedon avulla.

Käytännössä lähes kaikki infrasuunnittelu perustuu mallipohjaiseen tietoon sisältäen

maastotiedon ja väylägeometrian. Suuri osa siltasuunnittelun lähtötietoina mainitusta

tietosisällöstä tuotetaan nykyään mallipohjaisesti. Näin ollen jo nykyisin lähes kaikissa

uudiskohteissa olisi mahdollista yhdistää sillan ja sen ympäristön tietomallien sisältämä

tietosisältö ainakin maaston, liikenneväylän ja siltageometrian osalta.
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1.1.2 Suunnitelman sisältövaatimukset

Siltojen suunnitelmasisällön osalta on voimassa ohje ”Siltojen suunnitelmat”, joka

sisältää ohjeet sillan eri suunnitelmavaiheiden asiakirjoista, sisällöstä ja

esittämistavasta. Ohje on julkaistu Tiehallinnon suunnittelua koskevassa ohjesarjassa

vuonna 2000 ja sisältää suunnitelman tekniseen esitystapaan liittyviä ohjeita

perustuen CAD-piirtämiseen sekä esimerkiksi sillan yleispiirustuksessa esitettävien

tietojen sisällön.

Yleissuunnitelman osalta keskeisiksi tarkasteltaviksi asioiksi mainitaan sillan

vaihtoehtojen rakentamisen vaikutus ympäristöön ja havainneaineiston tuottaminen.

Siltasuunnitelman osalta oleellista on määrittää sillan päämitat ja –materiaalit sekä

sillan sovittaminen ympäristöön.

Rakennussuunnitelmavaiheessa laaditaan suunnitelma, jonka mukaan sillan

rakentaminen voidaan toteuttaa. Rakennussuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavia

rakenteiden mittoja ja ominaisuuksia, jotka liittyvät geometriatietoihin:

paalujen mitat, koko ja rakennusmateriaali

peruslaattojen ja tukien mitat ja rakennusmateriaalit

päällysrakenteen mitat ja rakennusmateriaalit

betonirakenteiden raudoitteet

rakenteisiin kiinnitettävät varusteet

rakenteiden kiinnitys- ja liittämistavat

sähköistys ja koneistus

varusteet kuten kaiteet, kuivatuslaitteet, valaisimet ja maadoitukseen liittyvät
osat

Lisäksi rakennussuunnitelmassa tulee esittää huomattava määrä muuta kuin

pelkästään rakenteiden mittoihin perustuvaa tietoa:
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paalujen tunnukset ja paalukuormat

betonipintojen laatu

rakenteen muoto kuormittamattomana ja valmiina

betonirakenteiden työsaumat ja valujärjestys sekä asennusjärjestys

pintojen käsittelyä ja ulkonäköä koskevat vaatimukset

tunkkauskohdat laakereiden asennusta (vaihtoa) varten

raudoitteiden tunnukset, betonipeitteen arvot ja keskiövälit

jännevoimat ja jännemenetelmän mukaiset materiaaliominaisuudet
jännitetyissä rakenteissa

rakenneosan mitat tietyssä lämpötilassa esim. teräsrakenteiden
konepajavalmistusta varten

viittaukset tyyppipiirustuksiin

laakereiden ja liikuntasaumojen vaatimukset (kuormat, liikevarat, ennakot)

vaadittavat liikennetekniset ja aukkomitat

(43.)

1.2 Siirtyminen tietomallintamiseen

Haasteena siltojen tietomallipohjaisen suunnittelun kehittämisessä on siltojen

sijoittuminen teknisesti erilaisten toimintaympäristöjen, infran ja rakennusten,

liitoskohtaan. Näissä molemmissa osa-alueissa on erilaiset standardit ja

tiedonsiirtotavat. Infrasuunnittelu tehdään globaalissa metreihin perustuvassa

koordinaattijärjestelmässä ja yleisenä tiedonsiirtotapana on LandXML. Rakennusten

osalta käytetään hyvin tyypillisesti millimetreissä olevaa paikallista koordinaatistoa ja

tiedonsiirtostandardina on yleisesti IFC.

Suuri osa voimassa olevista siltojen suunnitteluohjeista on laadittu ennen siltojen

tietomallintamisen yleistymistä ja ne eivät sisällä vaatimuksia suunnittelun tai

lähtötietojen tietomalleille.
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Alalta on puuttunut yleisiin ja avoimiin standardeihin perustuva malli siitä, miten

tietomallien sisältämää tietoa voidaan siltojen hankintamenettelyissä vaatia ja mitä

tietosisällön vaatimuksia voidaan kussakin siltojen suunnitteluvaiheessa asettaa.

Siltojen tietomallisuunnittelua on kehitetty Suomessa viime vuosina ”Älykäs silta” ja

5D-Silta –kehitysprojekteissa. Kehitystyötä on pilotoitu useissa hankkeissa ja on

havaittu, että tietomallintamiseen perustuvaa prosessia tulee kehittää edelleen

alustavasta suunnittelusta aina ylläpitoon saakka. RYM PRE –ohjelman InfraFINBIM –

työpaketin tavoitteena on myös siltojen elinkaaren laajuinen tiedonhallinta.

Sillan suunnittelun lähtötietojen sekä eri suunnitteluvaiheiden suunnitelmien sisältöä

on esitetty Liikenneviraston ohjeissa, jotka on laadittu ennen tietomallintamisen

yleistymistä.

Liikennevirasto on julkaissut huhtikuussa 2011 Siltojen tietomalliohjeen, jossa

käsitellään siltoihin liittyviä mallinnusohjeita tavoitteena tietomalliteknologian

käyttöönotto ja kehittäminen. Lisäksi Liikennevirasto on julkaissut tavoitteekseen

siirtymisen mallipohjaiseen toimintaan keväällä 2014 (29).

1.2.1 Siltojen tietomallintamisen kehityshankkeet

5D-Silta –tutkimushanke on jatkoa vuosina 2001-2004 toteutetulle Älykäs silta –

hankkeelle, ja sen tavoitteena on ollut kehittää tietomallien ja tiedonsiirtotapojen

käyttöä siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa. 5D-Silta –tutkimushankkeen kolmas

vaihe päättyi vuonna 2013, ja siinä kehitystoimintaa integroitiin Infra FINBIM -

työohjelman toimintatapoihin ja tavoitteisiin. 5D-Silta3 –tutkimushankkeessa

keskityttiin erityisesti siltojen ja muiden taitorakenteiden osalta kehittämään

hankintamenetelmiä, standardeja ja sekä suunnittelun että rakentamisen prosesseja.

Toteutettujen tutkimushankkeiden yhteydessä on julkaistu Siltojen tietomalliohje

Liikenneviraston julkaisuna vuonna 2011. Älykäs Silta ja 5D-Silta -tutkimushankkeista

on julkaistu kolme tutkimusraporttia Liikenneviraston selvityksinä, mutta viimeisen

vaiheen tutkimusraportti oli tätä tutkimusta laadittaessa vielä kesken. (14-16, 29.)
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Siltojen tietomallintamisen tutkimushankkeissa on tähän saakka tarkasteltu lähinnä

mittausmenetelmiä, kehitetty tietomallipohjaista rakennussuunnittelua ja mallien

käyttöä rakentamisessa. Hankkeiden tuloksena on tuotu käytännön toimintaan uusia

tietomalleihin perustuvia toimintatapoja ja mallinnus siltojen suunnittelussa on

yleistynyt merkittävästi. Laserkeilauksen käyttö mittauksissa ja mitattujen pistepilvien

käyttö suunnittelun lähtötietona on esimerkki kehitystyön tuloksista. Toinen

merkittävä muutos on betonirakenteisten siltojen suunnittelu mallintamalla

raudoitteineen ja tiegeometrian käytön mahdollistaminen siltojen päällysrakenteen

muodon määrittämisessä. Myös ohjelmistokehityksessä on havaittu siltojen

suunnittelun tehostamista auttavia tuloksia.

Merkittävimpiä tietomallinnushankkeita ovat olleet mm. VT8 Kotiranta-Stormossen,

jossa kehitettiin siltasuunnittelun yhdistämistä tiesuunnitteluun sekä Crusellin silta,

jonka toteutuksessa tietomalli oli ensimmäistä kertaa Suomessa todella laajassa

käytössä myös rakentamisen aikana. Molemmissa edellä mainituissa hankkeissa

suunnittelijana toimi WSP Finland Oy. (9, 15, 23, 26.)

Kuva 1. Crusellin sillan ja rantamuurien tietomalli IFC-muodossa.
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1.2.2 Siltojen nykyiset tietomalliohjeet

Liikennevirasto on julkaissut vuonna 2011 ohjeen ”Liikenneviraston ohjeita 8/2011

Siltojen tietomalliohje”. Julkaisu sisältää ohjeita yhtenäisten toimintatapojen

luomiseksi tietomallien käyttöön siltojen suunnittelussa ja siinä tarkastellaan

tietomallintamista eri suunnitteluvaiheissa, kuten esisuunnittelu, yleissuunnittelu,

siltasuunnitelma ja rakennussuunnitelma. Lisäksi ohjeessa on esitetty mallin

luovutukseen liittyviä asioita.

Taulukko 2. Sillan kantavien rakenteiden mallinnustarkkuus suunnitteluvaiheittain (29).
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Tiedonsiirtostandardien osalta ehdotetaan käyttämään natiiviformaatteja sekä 3D-

dwg, IFC ja LandXML –formaatteja, mutta niiden käyttöä ei ole ohjeistettu

yksityiskohtaisesti eikä niiden käytettävyydestä ja soveltuvuudesta ole esitetty

selvityksiä. Ohjeessa kuvataan eri suunnitteluvaiheisiin pääperiaatteet sille, missä

laajuudessa sillan rakenteiden geometria mallinnetaan. Myös korjaussuunnittelua

tietomalliohjeessa on tarkasteltu

Tarkinta mallinnustasoa edustaa rakennussuunnitelman malli, jonka osalta

ohjeistetaan mallintamaan rakenteet sellaisina kuin ne toteutetaan varusteineen,

laitteineen, raudoituksineen, maaperätietoineen ja detaljeineen.

Taulukko 3. Sillan betoniraudoituksen mallinnustarkkuus suunnitteluvaiheittain (29).

Lisäksi mallin edellytetään sisältävän sillan lähiympäristön osalta maasto- ja väylämallin

osana siltamallia.
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Taulukko 4. Siltaan liittyvien rakenteiden mallinnustarkkuus suunnitteluvaiheittain (29).

Mallin teknisen sisällön osalta ohjeessa todetaan, että mallinnetuista rakenneosista

tulee voida tunnistaa rakenneosien merkitys ja tyyppi.  Rakenneosat kuten laatta,

palkki, pilari ja seinä tulee mallintaa mittatarkasti siten, että niiden tietoa siirrettäessä

rakenneosan sijainti, nimi, tyyppi ja geometria on mahdollista siirtää rakenneosan

tiedon mukana.

Rakenneosien tunnistetietojen osalta ohjeistetaan käyttämään hankekohtaista

numerointia ja nimeämistä, joka esitetään malliselosteen yhteydessä.

Malliselosteeseen kootaan kohteen tietojen lisäksi tiedot koordinaattijärjestelmästä,

käytetystä ohjelmistoversiosta ja mallin tiedostomuodosta sekä mallin sisältöön

liittyvistä huomionarvoisista erityispiirteistä (29).
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Taulukko 5. Siltaan liittyvien varusteiden mallinnustarkkuus suunnitteluvaiheittain (29).

Tiedostomuotoina ohjeistetaan käyttämään natiivimuotoa eli tietomallintamisessa

käytetyn ohjelmiston alkuperäistä tallennusmuotoa sekä IFC-formaattia

rakennussuunnitelman tarkastukseen toimitettavan aineiston osalta. Ohjeen mukaan

toteumamallin osalta malli luovutetaan edellä mainittujen lisäksi myös DWG tai DXF –

muodoissa.

Suunnitteluvaiheessa hankekohtaisesti voidaan sopia myös muiden tiedostomuotojen

käytöstä aineiston luovuttamisessa toisten osapuolien käyttöön ja tiedostomuotoina

mainitaan esimerkkeinä 3D DWG, LandXML ja IFC. (29, 31.)
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Tässä työssä jäljempänä tutkimusosuudessa tarkastellaan valmiuksia tuottaa

tietomallien sisältöä sillan ja siihen liittyvien infrarakenteiden osalta avointen IFC ja

Inframodel –standardien mukaisena.

1.2.3 Infran tietomallintamisen kehityshankkeet RYM ja Infra FINBIM

RYM Oy on vuonna 2009 perustettu rakennetun ympäristön strategisen

huippuosaamisen keskittymän (SHOK) pääomasijoitusyhtiö, jossa on 53 osakasta. Yhtiö

saa rahoituksensa osakasyhtiöiltä ja julkisilta innovaatiorahoittajilta, kuten TEKES, ja

rahoittaa rakentamisen alan tutkimushankkeita. RYM Oy:n toiminnan ytimen

muodostavat tutkimusohjelmat, joiden yksi tärkeimmistä alueista on PRE-ohjelman

mukainen rakennus-, kiinteistö- ja infra-alojen toimintatapojen ja liiketoimintamallien

kehittäminen. RYM Oy:n PRE-ohjelmassa on kuusi työohjelmaa, joista yksi keskittyy

tietomallintamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen infra-alalla. Tämän Infra FINBIM -

työohjelman visiona on siirtyä pääosin tietomallipohjaiseen toimintaan vuonna 2014.

Infra FINBIM -työpaketin budjetti vuosille 2011-2013 on noin kuusi miljoonaa euroa ja

sen alatyöpaketeissa kehitetään tietomallipohjaisen toiminnan hankintamenetelmiä,

standardeja ja sekä suunnittelun että rakentamisen prosesseja (36).

Tiedonsiirtostandardien osalta Infra FINBIM -työpaketissa jatkokehitetään Inframodel-

tiedonsiirron käyttöä. Tuloksena halutaan saada yhtenäinen aiemmin kehitettyyn

LandXML-standardiin pohjautuva tiedonsiirtomäärittely ja käyttöön yhtenäinen

Inframodel -tiedonsiirtotapa. Infra FINBIM -työohjelmassa onkin jo julkaistu aiemmin

laadittuun Inframodel-ohjeistukseen päivitykset versioina Inframodel 1.2 ja uusimpana

Inframodel3 perustuen LandXML-standardin versioon 1.2. Ohjeet on julkaistu InfraBIM

- internetsivuilla. Lisäksi on julkaistu infra-alan tietomallinnukseen liittyvä sanasto. (11,

12, 17, 18, 20.)
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Kuva 2. Inframodel3:n mukainen esimerkki kadun viivamallista (12).

Infra FINBIM -työpaketissa kehitystyötä tehdään useiden osapuolten toimesta.

Tiedonsiirron osalta on julkaistu mm. väylärakenteiden laatimisohjeen toteutusmallin

luonnos sisältö- ja tarkkuusvaatimusten osalta. Toteutusmallin sisältöön on ehdotettu

rakennepinnoille ja taiteviivoille nimet ja koodit. Lisäksi on esitetty tuloksia ja

johtopäätöksiä mm. mallipohjaisen tienrakentamisen laadunvalvontamenetelmän

kehittämisestä (21).

1.3 Avoimet tiedonsiirtotavat ja standardit

Tässä työssä tarkastellaan erityisesti mahdollisuuksia tuottaa tietomalleja avoimilla

ohjelmistoriippumattomilla tavoilla siltojen osalta IFC-standardin mukaisena ja siltoihin
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liittyvän infran osalta LandXML-pohjaisessa Inframodel-formaatissa käytettäväksi

siltojen suunnittelussa sekä mallien yhdistämisessä.

Avoimiin standardeihin sisältyy olennaisena osana tietosisällön nimeäminen ja

tiedonsiirron standardi tapa, jotka yhdessä muodostavat tiedonsiirron tietorakenteen.

Infran osalta LandXML ja tietosisällön koodaus Inframodel-nimikkeistön avulla

mahdollistavat yhteisesti sovitun tiedonsiirtotavan. Rakennusten osalta IFC ja IFD ovat

jo laajasti käytössä tiedonsiirrossa ja sisältävät tietosisällön rakenteen määrittelyn.

Muita Suomessa käytössä olevia avoimia tietosisältöstandardeja ovat mm. XML-

muotoinen paikkatiedon GML-formaatti sekä Infra-pohjatutkimusformaatti.

Kansainvälisesti ns. openInfra –tutkimushankkeessa infran osalta tutkitaan myös IFC-

standardin käytön laajentamista koskemaan myös infrarakenteita. (19, 22, 34, 38.)

Kuva 3. Avointen standardien tietosisältökartta (35).
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1.3.1 Infran avoimet tiedonsiirtostandardit LandXML ja Inframodel

Infrasuunnittelun avoimen tiedonsiirron kehittämiseksi käynnistettiin vuonna 2000

LandXML.org –yhteenliittymä. LandXML-organisaation tavoite oli kehittää

tiedonsiirtoformaatti maanrakennus- ja maanmittausalan suunnitelmatiedon siirtoon

ja arkistointiin. LandXML on tiedonsiirtokuvaus, jonka tietomallin rakenne on

määritelty skeemassa.

Kuva 4. LandXML-tiedonsiirron osa-alueet (34).

LandXML.org julkaisi kolme versiota tiedonsiirtokuvauksesta, ensimmäinen LandXML

1.0 julkaistiin heinäkuussa 2002 ja viimeisin julkaisu on versio 1.2 vuoden 2008

elokuulta. Jäseniä organisaatiossa oli vuoden 2011 lopussa 41 maasta ja rekisteröityjä

ohjelmistoja oli 70. Tämän jälkeen LandXML-organisaation toiminta on loppunut ja

standardin ylläpito on siirretty buildingSMART –organisaatiolle.

LandXML oli nimenomaan tiedonsiirtokuvaus eikä varsinainen

suunnitteluohjelmistoissa käytettävä suunnittelutiedon tallennusmuoto. (27, 35, 39.)
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Taulukko 6. LandXML-formaattia tukevia ohjelmistoja
 Nimi  Ohjelmistoyritys  Ohjelmistotyyppi
Autodesk 3ds Max 8 Autodesk Mallinnus ja visualisointi
Autodesk Architectural
Desktop Autodesk Arkkitehtisuunnittelu
Autodesk Civil 3D Autodesk Infrasuunnittelu
Bentley InRoads V8 Bentley Tiesuunnittelu
Vianova Novapoint Vianova Systems Finland Infrasuunnittelu
Topcon TopSURV Topcon Mittausjärjestelmät
Trimble Geomatics
Office Trimble Mittausjärjestelmät
Trimble TerraModel Trimble Mittausjärjestelmät
Tekla Civils Tekla Oyj Tiesuunnittelu

Suomessa infra-alan tiedonsiirtoa on kehitetty toteutetuissa Inframodel-

kehityshankkeissa. Inframodel-tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe (Inframodel1)

toteutettiin vuosina 2002-2003 ja sen loppuraportti julkaistiin vuoden 2004 alussa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää tiedonsiirron yhteensopivuutta karttatiedon,

tiegeometria- ja poikkileikkaustietojen, maastotiedon sekä pohjatutkimusten osalta.

Työn tuloksena julkaistiin yhteenvedon lisäksi 7-osainen versionumeroimaton

ohjesarja joka pohjautuu LandXML-tiedonsiirtotavan standardiversioon 1.0. (39, 41.)

Inframodel1- tutkimushankkeen jatkona toteutettiin toinen vaihe projektinimellä

Inframodel2 vuosina 2005 ja 2006 siten, että loppuraportin luonnos julkaistiin

maaliskuussa 2006. Raportin yhteydessä julkaistiin kaksi liitettä, Inframodel2

määrittelyn tarkennus raporttina sekä taulukkona. Inframodel2 –tutkimushankkeessa

tehtiin yhteistyötä LandXML-organisaation kanssa ja pyrittiin saamaan kehitteillä

olevaan LandXML versioon 1.1 tuki Inframodel2-projektin mukaisille standardin

rakennelaajennuksille. Inframodel2-projektin tuloksena julkaistiin LandXML-skeeman

IM2-laajennukset, jonka mukaiset tietojen sisäänluku- ja uloskirjoitusmäärittelyt

toteutettiin tutkimushankkeessa Suomessa mukana olevien ohjelmisto- ja

järjestelmätoimittajien ohjelmistoihin (39).

Inframodel2  -vaiheen tuloksena saavutettiin periaatteessa ohjeistettu ja yhtenäistetty

tiedonsiirtotapa infra-alalle Suomessa.  Liikennevirasto, eli silloinen Tiehallinto yhdessä
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Ratahallintokeskuksen kanssa, julkaisi Inframodel 1.0 mukaiseen versioon perustuvan

Inframodel-ohjeen käytettäväksi tie- ja ratasuunnittelussa. Ohje täydensi

dokumentaatiota tietojen sisällön ja nimeämiskäytäntöjen osalta ja sisälsi sekä

suosituksia että vaatimuksia (10, 33).

Tätä LandXML-standardin versioon 1.0 perustuvaa tiedonsiirtoa ja

lajiluokitusjärjestelmää ohjeistettiin käyttämään kohteiden ja pintojen maasto- ja

maaperämalliaineistossa, väylän viivamallissa sekä putkijohtoverkoissa.

Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että vuonna 2007 tiedonsiirrossa alettiin

vaatimaan LandXML-standardin mukaista tapaa ja Suomessa paikallisella tavalla

sovittua luokiteltua aineistoa. (40, 42.)

Varsinaisessa Inframodel2-loppuraportissa ei yksiselitteisesti ole esitetty, mihin

LandXML-versioon Inframodel2 -ohjeistus perustuu. Kuitenkin projektin

loppuraportointi on julkaistu myös hankkeen internet sivuilla ja siellä on julkaistu myös

”Inframodel mukainen LandXML v1.0 tiedonsiirtodokumentaatio” otsikoituna siten,

että kyseessä voidaan todeta olevan Inframodel ohjeen versio 1.0, johon

Liikenneviraston ohjeissa viitataan.

Inframodel2 -projektin tuloksena julkaistu ohjeistus sisältää LandXML-versioon 1.0

pohjautuvan IM2-skeeman tietosisällön dokumentoinnin ja ohjeistuksen.

Jatkokehitystarpeena todettiin ohjeiden täydentämisen tarpeen LandXML 1.1

standardin mukaiseksi.
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Kuva 5. Inframodel2 -tiedonsiirtodokumentaation sisältöä (12).

Kehitystyötä on jatkettu Infra FINBIM -hankkeessa, jossa on jo julkaistu niinikään

kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin menetelmä infratietojen

siirtoon, Inframodel 3. Parhaillaan Infra FINBIM -hankkeessa testataan, pilotoidaan ja

jatkokehitetään Inframodel 3 –tiedonsiirtoformaattia ja se on tarkoitus ottaa käyttöön

toukokuussa 2014. Tämän käyttöönottohankkeen aikana formaatille luodaan

yhtenäinen sisältömääritys ja laaditaan ohjeet suunnittelu- ja toteutusmallien

tiedonsiirtoa varten. (21, 30.)

Merkittävimmät muutokset Inframodel3:ssa ovat siirtyminen käyttämään LandXML

versiota 1.2, ratasuunnitteluun liittyvien asioiden ja infran varusteiden sekä laitteiden

lisääminen rakennelaajennuksiin ja nimikkeistön laajentaminen tietomallinnusta

tukevaksi.

1.3.2 Rakennusten avoin tiedonsiirtostandardi IFC sekä IFC-Bridge

Myös rakennusten osalta tavoite avoimeen standardiin pohjautuvassa tiedonsiirrossa

on tehokas tiedonsiirto koko prosessin aikana. Kehitys on keskittynyt BuildingSMART-
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organisaatioon ja tiedonsiirron standardien määrittelyssä nähdään kolme oleellista

osa-aluetta:

1. Tiedonsiirtoformaatti; miten tieto kuvataan. IFC on avoin standardi tiedon
kuvaamiseen.

2. Viitekuvaus; mitä tietoa siirretään. IFD määrittelee nimikkeistön tietosisällölle.

3. Tietosisältövaatimukset; mitä tietoa jaetaan missäkin vaiheessa. IDM luo tämän
määrityksen.

Edellä mainitut avoimet standardit ovat monilta osin ISO-standardisoituja, jolloin

niiden käyttö perustuu laajalti sovittuihin periaatteisiin. ISO-stardardisoinnissa on

mukana noin 200 maata, joten se kattaa hyvin suuren osan maailmasta lähinnä joitakin

Afrikan valtioita lukuun ottamatta.

Suomen osallistuminen avoimen IFC standardin kehittämiseen on ollut aktiivista ja

Suomi onkin yksi edelläkävijöistä maailmassa rakennusten avoimen

tiedonsiirtostandardin luomisessa. (6, 10, 37.)

IFC (Industry Foundation Classes) on kansainvälinen rakennusalan ISO-standardi

oliopohjaisen tiedon siirtoon. IFC-tiedonsiirtoa käytetään erityisesti tietomalleihin

perustuvassa rakennussuunnittelussa. Standardin perusajatus on, että sen välityksellä

on mahdollista siirtää tuotemallitietoa riippumattomasti eri järjestelmien välillä, kuten

CAD-ohjelmistoista erilaisiin analyysi-, tuotanto- ja tuotetieto-ohjelmistoihin. IFC:llä

siirretään oliotietoa eli 3D-geometria sekä ominaisuustietoja ja sillä ei voi siirtää

piirustusmuotoista tietoa. Tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva IFC-standardin versio

on 2x3, mutta versio IFC4 (aiemmin nimellä IFC2x4) on julkaistu ja sitä ollaan

implementoimassa suunnitteluohjelmistoihin.
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Kuva 6. IFC-standardin sisältöä (5).

IFC-skeemat sisältävät rakennusten rakennusosien kuvauksen lisäksi mm.

rakenneanalyysit, arkkitehtuurin ja LVIAS:n. IFC-standardilla voidaan kuvata kattavasti

rakennusten tietomallien sisältöä digitaalisessa muodossa sisältäen rakennuksen

muoto kolmiulotteisesti määriteltynä sekä lisätietoja rakennuksen, sen prosessien ja

rakennusosien ominaisuuksista. (4-6, 8.)



29

IFC4 –standardi sisältää määrittelyt olioille (entity), erilaisille tietolajeille (type),

toiminnallisuuksille (function), säännöille (rule), materiaaliominaisuuksille (property) ja

määrätiedoille (quantity) sisältäen yhteensä noin tuhat olio- tai tietolajikuvausta ja

noin kaksi tuhatta mahdollisuutta ominaisuusmäärittelyille. Seuraavassa luettelossa on

esitetty standardissa esitettyjen määrittelyjen pääsisältö ja kunkin tyypin mukaisten

määrittelyjen lukumäärä sekä niistä esimerkit (8):

”defined type”, 126 kpl, esim. IfcDensityMeasure

”enumeration type”, 206 kpl, esim. IfcCableCarrierFittingTypeEnum

”select types”, 59 kpl, esim. IfcSolidOrShell

”entities”, 766 kpl, esim. IfcSurfaceReinforcementArea

”functions”, 42 kpl, esim. IfcUniqueQuantityNames

”rules”, 2 kpl, esim. IfcSingleProjectInstance

”property sets”, 408 kpl, esim. Pset_MaterialConcrete

”quantity sets”, 91 kpl, esim. Qto_RailingBaseQuantities

”individual properties”, 1691 kpl, esim. YoungModulus
(P_SINGLEVALUE/IfcModulusOfElasticityMeasure)

Rakennusalan ohjelmistokehityksessä IFC on noteerattu hyvin laajasti ja syyskuussa

2011 sertifioinnin läpi käyneitä ja siten IFC-yhteensopiviksi todettuja ohjelmistoja oli

yhteensä 147 mm. arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun, mallien katselun,

rakentamisen hallinnan ja ohjelmistokehityksen osa-alueilta. Yleisemmiksi IFC:n

käyttötarkoituksiksi on mainittu eri mallien yhteensovittaminen törmäystarkastelujen

avulla, määrälaskenta, aikataulutus ja kustannuslaskenta. Tärkeimmäksi käyttöä

edistäväksi tekijäksi on esitetty yhteensopivuuden hallinnan parantaminen. (5-7, 10.)
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Taulukko 7. IFC-standardia tukevia ohjelmistoja (6).

 Nimi  Ohjelmistoyritys  Ohjelmistotyyppi
AutoCAD Architecture Autodesk, Inc. Arkkitehtisuunnittelu
Tekla BIMsight Tekla Corporation Rakentamisen hallinta
Navisworks Autodesk, Inc. Rakentamisen hallinta

SolidWorks
Dassault Systèmes SolidWorks
Corp Yleismallinnus

Solibri Model Checker Solibri, Inc.
Mallien yhdistäminen ja
tarkistus

Solibri Model Viewer Solibri, Inc.
Mallien yhdistäminen ja
tarkistus

RSTAB Dlubal Software GmbH Rakennesuunnittelu
Revit Structure Autodesk, Inc. Rakennesuunnittelu

SAP2000
Computers and Structures,
Inc. (CSi) Rakennesuunnittelu

SOFiSTiK Structural
Desktop (SSD) SOFiSTiK AG Rakennesuunnittelu
Scia Engineer Nemetschek Scia Rakennesuunnittelu
AceCad AceCad Software Ltd. Rakennesuunnittelu
MicroStation Bentley Systems, Inc. Rakennesuunnittelu
Tekla Structures Tekla Corporation Rakennesuunnittelu

Allplan Engineering
Nemetschek Allplan Systems
GmbH Rakennesuunnittelu

CSiBridge
Computers and Structures,
Inc. (CSi) Rakennesuunnittelu

FEM-Design
Structural Design Software in
Europe AB / StruSoft Rakennesuunnittelu

Suomessa sillansuunnitteluun käytettyjä CAD-ohjelmistoja ovat mm. Autodesk

AutoCAD ja Civil, Bentley Microstation, SolidWorks, Tekla Structures ja

rakenneanalyysiohjelmistoja mm. SAP2000, Autodesk Robot Structural, Sofistik ja

Lusas Bridge. Suurimmassa osassa edellä mainittuja ohjelmistoja on joko kyseisessä

ohjelmaversiossa tai ohjelmistotalon samaan ohjelmistoperheeseen kuuluvassa

ohjelmassa tuki IFC:n käyttöön.



31

Kuva 7. IFC-muotoinen sillan tietomalli Tekla BIMsight -ohjelmassa.

IFC-Bridge oli ranskalaisen SETRA:n rahoittama laajennusehdotus IFC versioon 2x4.

Ehdotus on laadittu pääosin Ranskassa ja siihen on osallistunut IAI:n jäseniä Saksasta,

Iso-Britanniasta, Itävallasta, Suomesta sekä Japanista. IAI toimii nykyään nimellä

BuildingSMART ja organisaation mukaan tämä CI-2 Bridge –nimellä esitetyn

laajennuksen kehitystyön valmistumisarvio ei ole tiedossa. CI-2 -jatkokehitysprojekti

on aloitettu tammikuussa 2012. Vuonna 2007 julkaistun IFC-Bridge V2 Data Model –

määrityksen 3:ssa osassa on esitetty:

1. tietomallirakenne, laatimisen lähtökohdat sekä mallin pääperiaatteet

2. aakkosjärjestyksessä ehdotetut uudet oliot (entity) ja tietolajit (type)

3. graafiset kaaviot ja EXPRESS-G kuvaukset

IFC-Bridge –kehitystyön tavoitteena on ollut luoda koko siltojen elinkaaren ajalle

ulottuva ja kaikenkattava IFC standardin laajennus tiedonsiirtoon ja tallentamiseen.
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Laajennusta on testattu muutamalla ohjelmistolla, joista OPERA on CAD-suunnitteluun

ja PCP sekä Sofistik rakenneanalyyseihin. (1, 6, 46.)

Peruslähtökohtana IFC-Bridge –standardilaajennuksessa ja useissa muissa sillan

parametrisen mallintamisen tutkimuksessa on ollut, että kaikki sillan oliot voidaan

esittää ja sijoittaa sillan koordinaatiston mukaisesti käyttäen referenssikäyränä sillan

muodon mukaista mittalinjaa ja olioiden sijoitukseen mittalinjan X-koordinaattia.

Referenssilinja voi siis olla samalla myös tien vaaka- ja pystygeometrian mukainen

mittalinja. (1-3, 13, 24-25, 47.)

Kuva 8. IFC-Bridge EXPRESS-G –kuvaus sillan geometrialle (1).
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1.4 Tavoite

Tämän diplomityön tavoitteena oli avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen

tietomallintamiseen, missä avoimella tiedonsiirrolla tarkoitetaan digitaalisen

suunnitelmatiedon tuottamista avoimiin tiedonsiirtoformaatteihin ja tiedon siirtämistä

niiden avulla.

Avointa tiedonsiirtoa tutkittiin tavoitteena määrittää ohjelmistoista riippumaton

tekninen ratkaisumalli tietosisällön tuottamiseen eri vaiheissa ja tiedonsiirtoon

vaiheiden välillä suunnittelun lähtötiedoista rakentamista varten laadittuun

rakennussuunnitelmaan saakka avoimia tiedonsiirtoformaatteja käyttäen.
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2 AVOIMEN TIEDONSIIRRON KEHITTÄMINEN SILTOJEN
TIETOMALLINTAMISEEN

2.1 Siltojen avoimen tiedonsiirron ratkaisumallin kehittäminen

Tausta-aineistoon pohjautuen on laadittu ratkaisumalli siltoihin liittyvään avoimen

tiedonsiirron käyttöön. Mallin lähtökohtana on, että sillat liittyvät oleellisesti sekä

infran että rakenteiden tietomallinnukseen ja niissä käytettävän tiedonsiirron on

mahdollista perustua mahdollisimman pitkälle jo kehitettyihin avoimiin

tiedonsiirtotapoihin.

Ratkaisumalli on esitetty seuraavassa kuvassa ja siihen liittyvässä selostuksessa.

Selostuksessa on esitetty siltaan liittyvä lähtötieto tai suunnittelualue isoin kirjaimin

(esim. MAASTOMALLI), lyhyt kuvaus tietosisällöstä, ensisijaisesti käytettävät avoimet

formaatit sekä toissijaisesti käytettävä geometriaformaatti suluissa (esim. dwg).

Sisältöä tarkentava teksti on esitetty kursiivilla.

Kuva 9. Sillan ja siihen liittyvän infran avoimet tietomallit 1).



35

1. MAASTOMALLI: Maasto- ja maaperämallit; Inframodel (dwg). Koko hankkeen
tai siltaa varten rajatun alueen maaston ja maaperän lähtötietomallit 2).

2. VÄYLÄRAKENTEET: Väylän pinnat ja taiteviivat; Inframodel (dwg). Koko
hankkeen tai siltaa varten rajatun alueen väylän suunnitelmamallit
suunnittelualueen rajaan saakka sekä siltaa ohjaava väylägeometria 2).

3. SILTARAKENNE: Sillan tai muun taitorakenteen rakenneosat; IFC (dwg). Kaikki
taitorakenteiden rakennustekniset rakenneosat, jotka voidaan IFC:n avulla
kuvata 3).

4. TAITORAKENTEESEEN SISÄLTYVÄT VARUSTEET JA LAITTEET: Sillan varusteet ja
laitteet, jotka sisältyvät sillan rakennustöihin, IFC  (dwg). Täydentävät osat,
joille on olemassa IFC:n mukainen määrittely ja joiden suunnittelu sisältyy
sillansuunnittelun tehtäviin 4).

5. TAITORAKENTEESEEN LIITTYVÄT INFRARAKENTEET: Kaivut, täytöt, etuluiskat;
Inframodel (dwg). Sillan suoritteisiin sisältyvät maatyöt, kuten
perustuskaivannot, täytöt, keilat ja luiskat 5).

Koordinointi- eli yhdistelmämallissa 1) kootaan eri tekniikkalajien tietomallit ja sovitun

tiedonsiirtotavan mukainen tietorakenne on nähtävissä.

Maastomalli ja väylämallit 2) yhdessä muodostavat sillansuunnittelun lähtötietomallin.

Siltoja varten voidaan laatia tarvittavat tarkennukset (esim. sillan geometrian

ohjauskäyrät eli taiteviivat ja hyötyleveyden reunaviivat), mutta sisältövaatimuksissa,

jaottelussa, nimeämisessä ja kansioinnissa noudatetaan Inframodel-ohjeistusta.

Suunnittelualueiden ja samalla tietomallien vastuurajat määritetään siltojen määrä- ja

kustannuslaskentaohjeen mukaan.

Sillan tietomallin tietorakenne 3) on sellainen, että se mahdollistaa sisällön luokittelun

sekä rakennusosittain (InfraRYL) että rakenneosan tyypin mukaan (IFC). Tarvittaessa

rakennussuunnitelmamalli tuotetaan rakenneosittain (esim. alusrakenteet,

päällysrakenne) aineiston käsittelyn helpottamiseksi. Varsinainen sillan tietomalli

(tuotemalli) sisältää kaikki siltaan pysyvästi kiinnitettävät rakenneosat, kuten pintavesi-

ja tippuputket, kaiteet, laakerit, liikuntasaumat.
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Varusteiden ja laitteiden osalta 4) noudatetaan sillansuunnittelun tehtävämäärittelyn

mukaista ohjeistusta sekä suunnitteluvastuun rajausta. Muista, kuin siltarakenteisiin

pysyvästi kiinnitetyistä mutta sillan suoritteisiin sisältyvistä osista (asvaltti, putket)

tuotetaan oma malli.

Siltojen suoritteisiin sisältyvien maarakenteiden osalta tietorakenteessa 5), jaottelussa,

nimeämisessä ja kansioinnissa noudatetaan soveltuvin osin Inframodel-ohjeistusta ja

ne tuotetaan omaksi mallikseen.

2.2 Siltoihin liittyvän avoimen tiedonsiirron kokeilu

Tutkimuksessa ratkaisumallin mukaista siltojen tietomallintamista ja siihen liittyvää

tiedonsiirtoa tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta, jotka olivat:

1. Tiedonsiirto tie- ja ratasuunnittelusta siltasuunnitteluun

2. Sillan rakennussuunnitelman tuottaminen avoimilla tiedonsiirtoformaateilla

3. Avointen tiedonsiirtoformaattien soveltuvuus

Siltasuunnittelussa kokeiltiin väylägeometrian ja maastotiedon tuomista

sillansuunnitteluun sekä siltasuunnitelmavaiheen tietomallien yhdistämistä muuhun

infraan. Sillan rakennussuunnittelussa testattiin rakennussuunnitelman tuottamista

IFC-muodossa.

Tutkimustyön kuluessa suunnitteluprosessia ja tiedonsiirtoa tarkasteltiin usean

mallintamalla laaditun sillan suunnitelman yhteydessä. Merkittävimpiä kohteita ja

niihin liittyviä suunnittelutehtäviä olivat:

1. Hätinvirran silta; tiesuunnitelmaan liittyvä siltasuunnitelma, betonikantinen 5-
aukkoinen liittopalkkisilta kokonaispituudeltaan 413 metriä

2. Vekaransalmen silta; tiesuunnitelmaan liittyvä siltasuunnitelma, betonikantinen
9-aukkoinen liittopalkkisilta kokonaispituudeltaan 622 metriä
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3. Kaukosen silta; tiesuunnitelman siltasuunnitelma ja rakennussuunnitelma,
jännitetty teräsbetoninen 3-aukkoinen laattapalkkisilta kokonaispituudeltaan
193 metriä

4. Bergskär Bro; yleis- ja rakennussuunnitelma, puukantinen teräsristikkosilta
jännemitaltaan 51 metriä

5. Vanhan Paukuntien silta; yleis- ja rakennussuunnitelma sekä urakka-asiakirjojen
valmistelu, 3-aukkoinen jännitetty teräsbetoninen laattapalkkisilta
kokonaispituudeltaan 73 metriä sekä paalulaatat sillan molemmissa päissä

6. Eskola-Ylivieska –rataosuus; ratasuunnitelmatasoa vastaavan tietomallin
tuottaminen 23 kilometria pitkän rataosuuden yleissuunnitteluaineistosta
sisältäen 6 betonirakenteista siltaa sekä malliselostuksen ja
laadunvarmistuksen

7. Crusellin silta; rakennussuunnitelman tuottaminen IFC-muotoon, vinoköysisilta
pituudeltaan 155 metriä

Jäljempänä mainittujen suunnitteluohjelmistojen lisäksi tuotettuja tietomalleja

tarkasteltiin useilla mallien koordinointiin tarkoitetulla ohjelmistolla, kuten Tekla

BIMsight, SVS Innovations Field3D, Solibri Model Viewer, Autodesk Navisworks, DDS

Viewer sekä Tetra4D, jolla tuotettiin IFC-malleista 3D-pdf -mallit Adobe Reader X –

ohjelmaan.

Avoimen tiedonsiirron osalta tutkittiin sen tarjoaman tietorakenteen ja –sisällön

kattavuutta. Tutkimuksessa testattiin avointen IFC ja Inframodel -

tiedonsiirtoformaattien soveltuvuutta siltojen tietomallipohjaisen tiedon siirtoon sekä

havainnoitiin mahdolliset puutteet ja tarpeet käyttää rinnalla vaihtoehtoisia tai

täydentäviä tapoja (esim. geometriaformaatit). Siltojen tietomallien tietosisältöä

verrattiin tausta-aineistossa esitettyihin suunnittelua koskevissa ohjeissa mainittuihin

vaatimuksiin. Tutkimus liittyi olennaisesti 5D-Silta –kehitysprojektin 3:een vaiheeseen

sekä RYM:n Tietomallintamista hyödyntävät liiketoimintaprosessit (PRE) Infra FINBIM -

kehitysohjelman työpakettien tavoitteisiin.
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Kuva 10. Crusellin silta, IFC:stä tuotettu 3D-pdf  -näkymä.

2.2.1 Tiedonsiirto tie- ja ratasuunnittelusta siltasuunnitteluun

Hätinvirran, Vekaransalmen ja Kaukosen siltojen siltasuunnitelmien laatimisen

yhteydessä kehitettiin ja testattiin sillan ja muun infran suunnittelun yhdistämistä

mallipohjaisesti. Siltasuunnittelussa kokeiltiin uutta mallipohjaista toimintaprosessia,

jonka päävaiheet on esitetty seuraavassa luettelossa ja kuvissa.

1. Maastomalli ja väylätiedot tuotiin siltasuunnittelun lähtötiedoksi
geometriamallina 3D-dwg –formaatissa.

2. Silta ja siihen liittyvät maarakenteet mallinnettiin geometriamalliksi,
tiedostomuotona käytettiin 3D-dwg. Sillan päällysrakenteen
mallintamisessa parametrisesti muuttuva sillan poikkileikkaus mallinnettiin
käyttäen ohjauskäyränä tien sekä vaaka- että pystygeometriaa.

3. Sillan ja siihen liittyvän infran mallit koottiin yhdistelmämalliksi
tiedostomuotona edelleen dwg.

4. Malliaineistoa käytettiin siltapituuden ja tukien sijainnin maastoon
sovittamisessa, virtuaalimallien luomisessa sekä havainnekuvien
laatimisessa.
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Kuva 11. Hätinvirran sillan maasto ja väylämallit.

Kuva 12. Hätinvirran sillan yhdistelmämalli.
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Kuva 13. Kaukosen sillan virtuaalimalli.

Kuva 14. Vekaransalmen sillan havainnekuva (WSP Finland Oy).

Hankkeen yhteydessä kehitettiin myös uusi tapa tuottaa Liikenneviraston

tiesuunnitelmaohjeen mukainen piirustus sillan ympäristöön sovittamisesta joitakin
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täydentäviä mitta- yms. tietoja lukuun ottamatta täysin mallipohjaiseen aineistoon

perustuen.

Kuva 15. Piirustus Kaukosen sillan ympäristöön sovittamisesta.

Siltasuunnittelussa laadittiin myös tavanomaiset suunnitelma-asiakirjat, kuten

määräluettelot, kustannusarviot sekä suunnitelmaselostukset. Tiesuunnitelman

mukaista hallinnollista käsittelyä varten silloista laadittiin myös pääpiirustukset dwg-

muodossa tulostettuna pdf-formaattiin.

Suunnitteluohjelmistoina mallinnuksessa käytettiin infran osalta Novapoint-

ohjelmistoa sekä siltarakenteiden osalta Novapoint Bridge, Autodesk Civil 3D sekä

Tekla Structures –ohjelmia. Virtuaalimallit tuotettiin Novapoint Virtual Map –

ohjelmalla ja havainnekuvat Autodesk 3ds Max –ohjelmalla.

Kaukosen sillan suunnitelma-aineistosta laadittiin myös yhdistelmämallin laatimista

varten tietomallit sillasta IFC-muodossa ja muusta infrasta Inframodel-muodossa.

Aineisto laadittiin vasta tämän tutkimuksen loppuvaiheessa sillan
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rakennussuunnitelman jo valmistuttua, koska suunnitteluhetkellä ei ollut käytettävissä

samanaikaisesti sekä IFC- että Inframodel –standardeja tukevia suunnitteluun

soveltuvia ohjelmistoja.

IFC ja Inframodel –tiedonsiirtotiedostot luettiin kahden eri ohjelmiston vielä yleisesti

julkaisemattomaan suunnittelujärjestelmään, joissa kokeiltiin tiettävästi ensimmäistä

kertaa Suomessa todellisella siltahankkeen aineistolla infrasuunnittelun Inframodel- ja

sillan IFC2x3 –tiedonsiirtoformaatteihin perustuvan suunnitelmatiedon yhdistämistä.

Kuva 16. IFC- ja Inframodel –aineistosta koottu Kaukosen sillan yhdistelmämalli.

Inframodel -tiedonsiirtotiedostot sisälsivät maanpintamallin, väylärakenteen yläpinnan

mallin ja sillan maarakenteiden mallin. Silta koostui kahdesta IFC-tiedostosta; sillan

rakenneosat omana tiedostonaan sekä varusteet ja laitteet erillisenä tiedostona. Tässä

testissä IFC-mallit eivät sisältäneet betoniraudoitteita.

Eskola-Ylivieska –rataosuudesta laadittiin ratasuunnitelmatasoa vastaava tietomalli

sisältäen lähtötietomallin ja suunnitelmamallit. Uuden kaksoisraiteen ja siihen liittyvien

tiejärjestelyjen suunnitelmamallit sisälsivät myös kuivatusrakenteet, maaperämallit ja

pohjarakennemallit mukaan lukien massanvaihdot. Hankkeessa tehtiin tietomallit
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kuudesta sillasta. Mallinnus laadittiin noudattaen mahdollisimman seikkaperäisesti

Infra FINBIM -ohjeistuksen mallinnusajankohdan luonnosversioita. Mallinnuksen

lähtötietoina olivat hankkeen edellisen toteuttamatta jääneen PPP-vaiheen

suunnitelmat.

Kuva 17. Sikanevan alikulkusilta sekä kalliopintamalli ja väylämalli pintoina.

Mallinnuksesta laadittiin mallinnusseloste ja sen liitteeksi aineistoluettelo. Mallinnus

laadittiin Novapoint-ohjelmistolla ja siltojen osalta sekä Autodesk Civil 3D –ohjelmalla

että Tekla Structures –ohjelmalla. Yhdistelmämallista tuotettiin virtuaalimalli

Novapointin Virtual Map –työkalulla.

Luovutettu suunnitelma-aineisto koostuu Inframodel 2 –määrittelyn mukaisesti

tuotetusta LandXML-tiedostoista sekä dwg-tiedostoista. Aineistoon tuotettiin sekä

pintamallit että taiteviivat. Suurin osa infran suunnitelma-aineistosta tuotettiin

molemmissa edellä mainituissa tiedostomuodoissa, sillat aluksi vain dwg-muodossa

mutta tutkimuksen lopussa myös IFC-muodossa.
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Uusien siltojen mallintamisen lähtötietoina käytettiin edellisessä vaiheessa laadittuja

pääpiirustuksia. Silloista mallinnettiin kantavat rakenteet, siltaan liittyvät

maarakenteet, kuten etuluiskat ja keilat, sekä radan rakenteet sillan päällä.

Kuva 18. Sikanevan alikulkusilta, liittyvät maarakenteet ja alittavan väylän taiteviivat.

Hankkeen nykyiset kolme siltapaikkaa laserkeilattiin ja keilauksen tuottamasta

pistepilvestä laadittiin pintamallit keiloista ja luiskista sekä suunnittelussa tarvittavista

nykyisten siltojen rakenteista. Laserkeilauksen tavoitteena oli saada tarkat lähtötiedot

mallinnukseen raiteen aukean tilan ulottuman tarkistamista sekä tukimuurin ja

säilytettävien kivirakenteisten tukien mittojen varmistamista varten. Pistepilven

perusteella mallinnettiin olemassa olevan sillan kannen alapinta ja pilarit, säilytettävät

kivirakenteiset tuet sekä sovitettiin suunnitelmissa esitetyn tukimuurin mitat

maastoon.

Rataosuuden yhdestä siltapaikasta, Salmelan alikäytävästä, koottiin yhdistelmämalli

myös IFC ja Inframodel –aineistoista.
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Kuva 19. Salmelan alikäytävän yhdistelmämalli IFC ja Inframodel –tiedostoista.

2.2.2 Sillan rakennussuunnitelman tuottaminen

Kaukosen sillan, Vanhan Paukuntien sillan ja Bergskärin sillan rakennussuunnitelmat

laadittiin mallintamalla. Silloista tuotettiin tavanomaisten rakennussuunnitelma-

asiakirjojen lisäksi IFC-mallit sisältäen kaikki siltarakenteet varusteineen ja laitteineen.

Kuva 20. Vanhan Paukuntien sillan IFC- ja dwg-aineiston yhdistelmämalli, vasemmalla
mallitiedostot ja oikealla IFC-jaottelu rakennusmateriaalin mukaan.
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Siltojen teräsbetonirakenteet mallinnettiin kaikkine raudoitteineen ja myös kaikki

raudoituspiirustukset ja raudoiteluettelot tuotettiin suoraan

rakennussuunnitelmamallista.

Siltojen määräluetteloissa esitetyt rakenneosien määrät otettiin suoraan mallin

sisältämästä tiedosta.

Päällysrakenteeltaan poikkileikkauksiltaan muuttuvissa betonisilloissa sillan kansi

mallinnettiin parametrisesti muuttuvana seuraten lähtötiedoksi saatua tiegeometriaa.

Rakennussuunnitelmassa kansi mallinnettiin uudelleen, mikäli siltasuunnittelussa oli

käytetty eri ohjelmistoa, mutta edellisen vaiheen mallia käytettiin referenssimallina.

Suunnitteluohjelmistona siltojen rakennussuunnitelmissa käytettiin Tekla Structures –

ohjelmaa, josta tuotettiin kaikki rakennepiirustukset. Siltojen yleispiirustukset

tuotettiin Autocad-ohjelmalla. Suunnitelmaselostukset, laatuvaatimukset,

määräluettelot ja kustannusarviot tuotettiin Silava-ohjelmalla. Kaikki suunnitelma-

asiakirjat tuotettiin pdf-tiedostoiksi. Rakenneanalyysimalleissa käytettiin Lusas Bridge

ja Autodesk Robot Structural –ohjelmistoja.

Silloista tuotettiin myös Teklan BIMsight –ohjelmalla suunnitelmakokonaisuudet

sisältäen rakenneosien IFC-mallit, infran mallit dwg-muodossa ja kaikki suunnitelma-

asiakirjat sekä niihin liittyvä käytettävissä olevat ohjeet pdf-muodossa.
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Kuva 21. Kaukosen sillan tietomallit, oikealla jaottelu IFC-olioiden mukaisesti.

Bergskärin sillassa mallinnus aloitettiin FEM-analyysiohjelmalla, josta malli siirrettiin

rakennussuunnitelmamallinnukseen ja vielä havainnekuvien laatimiseen 3dsmax-

ohjelmaan.

Kuva 22. Bergskärin sillan IFC-malli ja jaottelu rakenneosien tunnuksen mukaan.
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Edellä mainittujen siltojen rakennussuunnitelmien lisäksi työssä tuotettiin IFC-mallit

aiemmin laaditusta Crusellin sillan tuotemallista. Mallit tuotettiin kohteen laajuudesta

johtuen ilman betoniraudoitteita yhdistämällä silta ja rantamuurit sekä vain sillasta

raudoitteineen jaettuna eri malleihin rakenneosittain. Mallit yhdessä ladattiin Teklan

BIMsight –ohjelmaan.

Crusellin sillasta sekä Kaukosen ja Paukuntien silloista IFC-mallit siirrettiin

kosketusnäytölliseen kannettavaan Windows PC -tietokoneen BIMsight-ohjelmaan

sekä myös iPad –tablet-tietokoneelle käyttäen SVS Innovations Field3D –ohjelmaa.

Näiden testien tarkoituksena oli saada käsitys mahdollisuudesta tuottaa

rakennussuunnitelman IFC-mallit työmaalle soveltuviin kosketusnäytöllisiin laitteisiin.

Kuva 23. Crusellin sillan maatuen T1 IFC-malli raudoitteineen iPad-laitteessa.
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2.2.3 Siltojen avoimet tiedonsiirtoformaatit

Työssä tarkasteltiin sekä rakennusten IFC-standardia sekä siltoihin laadittua IFC-Bridge

–laajennusehdotusta. Työn kuluessa tuotettiin IFC-mallit yli 20:sta sillasta, joukossa oli

sekä teräs- että betonirakenteisia siltoja. Tiedostomuotona käytettiin ohjelmiston

tukemaa versiota IFC2x3, ja mallia tuotettaessa rakenneosat pyrittiin tuottamaan

noudattaen mahdollisimman paljon IFC-määrittelyn mukaisia rakenneosia, kuten

laatta, palkki, pilari ja seinä.

Tuotettuja IFC-malleja tarkasteltiin sekä erikseen että yhdessä siltapaikan dwg-

muotoisten inframallien kanssa tarkoitukseen soveltuvissa katseluohjelmissa. Malleista

tarkasteltiin, kuinka laajasti ja kuinka virheettömästi sekä geometrialtaan että

tietosisällöltään siltojen tiedot tallentuivat IFC-malliin. Kuten aiemmin on mainittu,

joistakin kohteista luotiin myös suunnitelmapaketit sisältäen IFC-mallit ja suunnitelma-

asiakirjat. IFC-mallien tuottamiseen käytettiin Tekla Structures –ohjelmistoa.

Kuva 24. Tekla Structures v18.0:n tukemat IFC-rakenneosatyypit (IFC entity).
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Koeluonteisesti Paukuntien sillasta sama IFC-malli luettiin useaan eri ohjelmaan ja

tarkasteltiin joidenkin objektien tietosisältöä. Ohjelmistoina olivat Solibri Model

Viewer, Tekla BIMsight, Autodesk Navisworks ja Tetra-4D sekä siitä tuotettu 3d-pdf

Adobe Reader –ohjelmassa. Seuraavissa muokatuissa kuvissa on esitetty sama sillan

paaluantura ja siihen liittyvät tiedot kussakin ohjelmistossa.

Kuva 25. Paukuntien sillan IFC-malli Solibri Viewer –ohjelmassa.
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Kuva 26. Paukuntien sillan IFC-malli Tekla BIMsight –ohjelmassa.

Kuva 27. Paukuntien sillan IFC-malli siirrettynä Adobe Reader X –ohjelmaan.
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Kuva 28. Paukuntien sillan IFC-malli Autodesk Navisworks –ohjelmassa.

IFC-bridge –määrittelyä ei käytetty, koska sen käyttömahdollisuutta ei oltu

implementoitu käytettävissä olleisiin kaupallisiin ohjelmistoversioihin. Työn kuluessa

ainut löydetty IFC-bridge sovellutus oli buildingSMART –konferenssissa Oslossa

openINFRA –esitelmässä esitetty videodemonstraatio IFC:n käytöstä parametrisen

siltageometrian käytöstä Sofistik –ohjelmassa. Esityksessä mainittiin kehitystyön

olevan kesken ja odottavan rahoitusta jatkoprojektin käynnistämiseksi.
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Kuva 29. Sillan geometriamäärittely IFC-Bridge –standardin mukaan (1).

Seuraavassa esimerkissä on tarkasteltu Paukuntien sillan laattapalkkirakenteen oikeaa
reunauloketta IFC-Bridge –olioina:

IfcBridgeStructureType: GIRDER BRIDGE

IfcBridgeStructureElementType: DECK

IfcBridgeTechnologicalElementType: DOUBLE BEAM RIBBED SLAB

IfcBridgePrismaticElementType: SOLID SLAB

IfcBridgeSegmentType: CANTILEVER

IfcBridgeSubPartType: RIGHT OVERHANG

IfcBridgeMechanicalRoleType: TRANSVERSAL
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3 TULOKSET

3.1 Tiedonsiirto tie- ja ratasuunnittelusta siltasuunnitteluun

Ennen rakennussuunnitelmavaihetta toteutettavissa suunnitteluvaiheissa sekä siltaan

liittyvien lähtötietojen että sillan mallintamisen osalta tutkimukseen liittyvissä

siltakohteissa käytettiin tiedonsiirtoon pääsääntöisesti geometriaformaatteja.

Geometria oli mahdollista siirtää sekä yleisiin siltasuunnittelussa käytettyihin

infrasuunnittelun ohjelmistoihin että rakennussuunnittelussa käytettyyn

detaljimallinnukseen.

Työprosessin kannalta sujuvimmaksi tavaksi havaittiin tehdä siltasuunnitelmavaiheen

mallinnus samassa koordinaatti- ja mittajärjestelmässä kuin muu infra näin välttäen

koordinaatti- ja tiedostomuunnoksia.

Työssä tarkasteltiin myös siltasuunnitelman mallinnuksen toteuttamista

detaljisuunnitteluun tarkoitetuilla ohjelmistolla, jossa on millimetripohjainen

paikallinen mittajärjestelmä ja mahdollisuus tuottaa suunnitelma IFC-muodossa.

Varsinaisen sillan mallinnuksen ja muuhun infraan yhteensovittamisen osalta edellä

mainittujen eri järjestelmien välillä ei havaittu muita merkittäviä eroja, kuin että

detaljisuunnitteluun tarkoitettuun ohjelmistoon siirryttäessä ja sieltä tietoa

tuotettaessa koordinaattimuunnokset aiheuttivat optimityöprosessiin verrattuna

ylimääräistä työtä. Teknisesti ratkaisut saatiin toimimaan molemmilla tavoilla.

Sillansuunnittelun lähtötiedoiksi onnistuttiin siirtämään väylä, maasto- ja

maaperämallit. Sillan päällysrakenteen suunnittelussa käytettiin onnistuneesti

geometriaa ohjaavana ylittävän väylän geometriaa.

Mallien avulla silta voitiin yhteensovittaa siltapaikan maastoon. Mallinnuksella

havaittiin saavutettavan merkittäviä hyötyjä tavanomaiseen piirustustapaan

verrattuna. Esimerkiksi Eskola-Ylivieska –rataosan mallinnuksen yhteydessä mallin
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avulla havaittiin ristiriitoja sillan pääpiirustuksissa ja radan suunnitelmissa esitettyjen

luiskien ja keilojen osalta, todettiin suunnitelmassa esitetyn tukimuurin pituudessa

yhteensopivuusongelma maaston muotoon ja havaittiin teoreettisen aukean tilan

ulottuman vaatiman vapaan aukon riittämättömyys ja tarve selvittää sähköistyksen

vaatima todellinen tilantarve.

Hankkeeseen liittyvässä suunnittelun toimintaprosessin kehittämisessä luotiin

erityisesti suuriin siltoihin soveltuva mallipohjainen toimintatapa.

Mallien yhteensovittamisessa onnistuttiin toteuttamaan käytännön keinoja eri

ohjelmistotyyppien välisille tavoille käsitellä rakennussuunnitelman mallia paikallisessa

millimetrisessä koordinaattijärjestelmässä yhdessä infran globaalissa metripohjaisessa

koordinaattijärjestelmässä olevien lähtötietojen ja suunnitelmamallien kanssa.

Havaittiin myös, että ohjelmistojen tuki automaattisiin mittajärjestelmämuunnoksiin

on vielä puutteellinen, joten asia jouduttiin ratkaisemaan manuaalisilla muunnoksilla ja

tuottamalla eri mallit eri tarpeeseen.

Tutkimuksen loppuvaiheissa myös Inframodel –tiedonsiirtotiedostojen ja sillan IFC-

tiedostojen kokoaminen yhdistelmämalliksi oli mahdollista toteuttaa tutkimusta varten

käyttöön saaduilla vielä julkaisemattomilla ohjelmistoversioilla. Näillä avoimilla

tiedonsiirtoformaateilla pystyttiin yhdistämään siltaan liittyvät maaston ja

tierakenteiden tietomallit sillan tietomalliin samassa koordinaattijärjestelmässä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty suoritettujen testien ja tiedonsiirtoformaatin

arvioinnin perusteella sillan lähtötietojen ja siltoihin liittyvien maarakenteiden

tiedonsiirtomahdollisuuksia Inframodel –muodossa.
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Taulukko 8. Sillansuunnittelun lähtötietovaatimuksia ja niiden mallintaminen
Inframodel –formaattiin.

Rakenne/ominaisuus Mallinnusratkaisu
Liittyvä Inframodel -
määrittely

Ominaisuustiedot IM-coding -
rakennelaajennus ja
lajikoodaus

[IM_coding]
<FeatureDictionary>

Geometriatiedot: tien,
kadun, radan tai
vesiväylän geometria

Geometriamäärittelyn
avulla esim. taiteviivoina

<Alignment>
<Line>
<IrregularLine>
<Curve>
<Spiral>

Maaston muoto Maaston pintamalli,
kolmioverkko ja/tai
taiteviivat

[terrainCoding]
<Surface>
<Breakline>
<Faces>

Risteävät väylät Väylien pintamallit
kolmioverkkoina ja/tai
taiteviivoina

<Surface>
<Faces>
<Breakline>

Putket, kaapelit ja johdot Geometrian mukaiset
putki- tai viivaobjektit

<PipeNetworks>
<Structs>
<CircStruct>
<RectStruct>
<Pipes>
<CircPipe>
<Channel>

Maakerrosrajat Maalajirajat pintamalleina <Surface>
<Faces>

Tie-, katu tai rata sekä
rakennustyön aikaiset
rakenteet, kuten kiertotiet

Tien pintamallit ja
taiteviivat

<Surface>
<Breakline>
<Faces>

Liikennetekniset mitat Taiteviivat <Breakline>

Kaavatiedot, alue- ja
kiinteistörajat

Rajaviivat <Breakline>

Vesistön tiedot, uoman
mitat, rantaviivat ja
vedenkorkeudet

Vedenpinta ja maasto
kolmioverkkona, rantaviiva
taiteviivana

<Surface>
<Breakline>
<Faces>
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Tulosten perusteella havaittiin, että useissa infran suunnitteluohjelmissa oli jo tuki

Inframodelin käytölle ja että siltaan liittyvät infran lähtötiedot ja siltasuunnitteluun

sisältyvät maarakenteiden suunnitelmat voitiin tuottaa Inframodel-

tiedonsiirtoformaatissa. Käytännön kokeissa kuitenkin havaittiin, että

siltasuunnittelijoiden yleisesti käyttämissä ohjelmissa suora Inframodel –tiedonsiirron

käyttömahdollisuus oli hyvin rajallista ja tiedonsiirrossa jouduttiin tukeutumaan

geometriaformaatteihin, kuten 3d-dwg.

Geometriaformaateillakin pystyttiin siirtämään sillan siltasuunnitelman lähtötiedoksi

riittävä määrä tietoa, jotta sillan sovittaminen maastoon, muihin tekniikkalajien

suunnitelmiin sekä ympäristöön oli mahdollista mallipohjaisesti.

Sillansuunnittelun lähtötietoihin ja siltasuunnitelman laatimiseen liittyvissä

mallinnusratkaisuissa havaittiin myös seuraavia puutteita

tiedonsiirtomahdollisuuksissa tai vakiintuneissa mallinnuskäytännöissä:

Olemassa oleville rakenteille ei ollut ohjeistettua mallinnustapaa ja
tiedonsiirrossa niitä ei oltu yksityiskohtaisesti määritelty.

Pohjatutkimustuloksille ei ollut yhteisesti sovittua tapaa esittää ne
tietomallissa.

Liikenneteknisten mittojen mallinnustapaa ei oltu ohjeistettu.

Liikenteen määrää ja laatua ei liitetty mallitietoon.

Liukkauden torjuntaa ei kyetty esittämään mallitietona.

Edellä mainituista puutteista osa voitiin mallintaa seuraavasti:

olemassa olevat rakenteet mallinnettiin tilavarauksia 3D-dwg -muodossa

pohjatutkimustuloset siirrettiin dwg-muodossa kairausdiagrammeina
yhdistelmämalliin

liikennetekniset mitat mallinnettiin tilavarauksina dwg-muodossa
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3.2 Sillan rakennussuunnitelman tuottaminen

Siltojen rakennussuunnitelmien tuottamiseen käytettiin siihen tarkoitettua

detaljisuunnittelun mahdollistavaa mallinnusohjelmistoa ja työssä havaittiin, että

siltojen rakennussuunnitelman tietosisältö voidaan tuottaa IFC-muodossa.

IFC-standardin havaittiin sisältävän riittävässä laajuudessa mahdollisuudet tuottaa

sillan rakennussuunnitelmaan liittyvä tieto. IFC-tietomallin lisäksi havaittiin tarvittavan

mallitietoa tarkentavaa lisätietoa yleisten ja kohdekohtaisten laatuvaatimusten,

maaston ja maaperän sekä työohjeiden osalta.

Rakennussuunnittelussa käytetty mallinnusohjelmisto tarjosi mahdollisuuden käyttää

vain osaa IFC-standardissa esitetyistä oliotyypeistä. Näitä olivat mm. palkki, pilari,

seinä, laatta, levy, peruslaatta, paalu ja kaide. Rajoitteista huolimatta sillan

rakennussuunnitelma voitiin tuottaa IFC-standardin mukaisesti ymmärrettävällä

tavalla.

Työssä myös havaittiin mahdollisuus liittää IFC-mallin sisältämiin olioihin

lisämäärittelyjä yhteisesti sovitulla tavalla, jotta edellä mainittu lisätieto voidaan

tietosisältöön liittää.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty sillan rakennussuunnitelman sisältövaatimusten

toteutumista IFC-tiedonsiirrossa suoritettujen kokeiden perusteella.
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Taulukko 9. Sillan rakennussuunnitelman rakenneosiin liittyviä lähtötietovaatimuksia ja
niiden toteuttaminen IFC –formaatin avulla.

Rakenne Ratkaisu ja kommentit IFC4 -olio
Paalujen koko, mitat ja
rakennusmateriaali

Mallinnetaan todellisilla
mitoilla profiileina ja
todellisilla
materiaalitiedoilla

IfcPile
IfcPileType
IfcMaterial
(ks. rakennusmateriaalit)

Paalujen tunnukset Mallinnetaan lisätietoina Metatieto: part mark

Peruslaattojen ja tukien
mitat ja
rakennusmateriaalit

Mallinnetaan todellisilla
mitoilla laattoina, pilareina
ja seininä ja todellisilla
materiaalitiedoilla

IfcColumn
IfcFooting
IfcSlab
IfcWall
IfcMaterial

Päällysrakenteen mitat ja
rakennusmateriaalit

Mallinnetaan todellisilla
mitoilla laattoina
palkkeina, levyinä ja
seininä sekä todellisilla
materiaalitiedoilla

IfcBeam
IfcPlate
IfcSlab
IfcWall
IfcMaterial

Betonirakenteiden
raudoitteet, tunnukset,
betonipeitteen arvot ja
keskiövälit

Mallinnetaan todellisilla
mitoilla ja materiaaleilla,
joko ryhminä, verkkoina
tai yksittäistankoina

IfcReinforcingBar
IfcReinforcingBarType
IfcReinforcingElement
IfcReinforcingElementType
IfcReinforcingMesh
IfcReinforcingMeshType

Rakenteisiin kiinnitettävät
varusteet

Mallinnetaan (teräs) palkki
tms. profiileina ja levyinä

IfcBeam
IfcPlate
IfcMaterial

Rakenteiden kiinnitys- ja
liittämistavat

Mallinnetaan todellisilla
liitoskappaleilla

IfcBeam
IfcPlate
IfcFastener

Sähköistys ja koneistus Mallinnetaan todellisilla
rakenneosilla tai
tilavarauksina

IfcBeam
IfcPlate
IfcFastener

Rakennusmateriaalit Mallinnetaan todellisilla
materiaalitiedoilla

IfcMaterial
IfcMaterialDefinition
IfcMaterialLayer
IfcMaterialList
IfcMaterialProfile
IfcMaterialProperties
IfcMaterialUsageDefinition
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Taulukko 10. Sillan rakennusmenetelmään liittyviä lähtötietovaatimuksia ja niiden
toteuttaminen IFC –formaatin avulla.

Rakenne Ratkaisu ja kommentit Huom!
Rakenteen muoto
kuormittamattomana ja
valmiina

Mallinnetaan valmiin
rakenteen muotoon tai
esikohotettuun muotoon

Mallinnustapa esitetään
selostuksissa

Betonirakenteiden
työsaumat ja valujärjestys
sekä asennusjärjestys

Mallinnetaan työsaumoin
jaettuna valuosiin

Valu- ja asennusjärjestys
voidaan esittää
osatunnusten avulla

Pintojen käsittelyä ja
ulkonäköä koskevat
vaatimukset

Pintakäsittely esitetään
lisämäärittelyillä

Voidaan käyttää IFC:n
ominaisuusmäärittelyjä
(property set)

Tunkkauskohdat
laakereiden asennusta
(vaihtoa) varten

 Mallinnetaan tilavaraukset

Jännevoimat ja
jännemenetelmän
mukaiset
materiaaliominaisuudet
jännitetyissä rakenteissa

Jänneteräkset mallinnetaan
todellisilla
materiaaliominaisuuksilla

Jännittämisestä esitetään
erillinen työsuunnitelma,
jossa mm. jännevoimat

Rakenneosan mitat
tietyssä lämpötilassa esim.
teräsrakenteiden
konepajavalmistusta
varten

Mallinnetaan yleensä
peruslämpötilan (+10 C)
mukaan, teräsrakenteen
konepajamalli
valmistuslämpötilan (+20 C)
mukaan

On jo toteutettu tällä
tavalla

Laakereiden ja
liikuntasaumojen
vaatimukset (kuormat,
liikevarat, ennakot)

Mallinnetaan tilavaraukset,
voidaan myös mallintaa
tarkasti sovittuun
peruslämpötilaan

Vaatimukset esitetään
laatuvaatimuksissa ja
selostuksissa

Vaadittavat
liikennetekniset ja
aukkomitat

 Mallinnetaan tilavaraus Esim. ratasillassa aukean
tilan ulottuma (ATU)
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Verrattaessa rakennussuunnitelmalle esitettyjä tietosisältövaatimuksia saavutettuihin

tuloksiin IFC2x3-tiedonsiirrossa havaittiin seuraavia ongelmakohtia, joista osa

havaittiin voitavan mallinnuskäytännöin ratkaista:

Raudoitteen kokonaismitta sisältyi mutta erilliset taivutusmitat eivät sisältyneet
oletusasetuksilla IFC-tiedonsiirtotiedostoon. Tarkemmalla määrittelyllä
taivustusmitat voitiin kuitenkin IFC2x3-tiedostoon tuottaa. IFC-määrittelyn
todettiin sisältävän mahdollisuuden esittää taivutusmitat ja –kulmat
IfcBendingParameterSelect –määrittelyn avulla.

Betonipintojen laatua sekä teräsrakenteen pintakäsittelyä ja betonipintojen
käsittelyä ei käytetty mallitietoa. IFC4:n havaittiin sisältävän mahdollisuuden
esittää pinnoitus (Pset_CoveringCommon).

Betonipeitteen arvot eivät olleet suoraan ilmoitettuina, mutta ne voitiin mitata
mallista.

Jännevoimaa ei esitetty mallissa. IFC4:n todettiin sisältävän useita määrittelujä
jänteille, mm. jännevoiman (IfcForceMeasure).

Viittauksia tyyppipiirustuksiin ei käytetty, mutta IFC4:n havaittiin sisältävän
määrittelyn viittauksiin (IfcReference).

Laakereiden ja liikuntasaumojen vaatimuksia ei mallinnettu.

Vaadittavat liikennetekniset ja aukkomitat mallinnettiin tilavarauksina.

IFC-tiedonsiirron todettiin soveltuvan valmiin rakennussuunnitelmatiedon

siirtämiseen, mutta sen käyttämisessä jatkosuunnittelussa havaittiin myös puutteita.

Kokeissa IFC-malli pystyttiin sisäänlukemaan takaisin suunnitteluohjelmistoon, mutta

tiedonsiirrossa mallin muokattavuus jatkosuunnittelussa heikkeni merkittävästi. IFC-

muodossa siirretty tietomalli ei siten ollut suoraan käyttökelpoinen jatko- ja

muutossuunnitteluun tehokkaalla tavalla.

Raudoitteiden valmistukseen tarvittavien mittatietojen osalta IFC-tiedonsiirron

havaittiin sisältävän kokonais- ja taivutusmitat sekä taivutuskulmat, mutta työn

kuluessa ei saatu tietoa että IFC-tiedonsiirtoa olisi hyödynnetty raudoitetehtailla.
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Tekijänoikeuksien kannalta mallin luovuttamisen avoimessa tiedonsiirtomuodossa

havaittiin heikentävän mallin käyttökelpoisuutta saman tai toisen kohteen

suunnittelun pohjana ja samalla turvaavan suunnitelman laatijan oikeuksia

tekijänoikeuksien haltijana.

Kaukosen sillan, Paukuntien sillan ja Bergskärin sillan rakennussuunnitelmien

tietomallit luovutettiin myös natiivissa muodossa, jolloin niitä pystyttiin käyttämään

urakoitsijan työtapa- ja asennusmenetelmiin liittyvissä jatkosuunnittelutehtävissä.

Natiivimallin käyttötarpeiksi havaittiin mm. raudoitusten asennustapaan,

jännemenetelmään ja teräsrakenteiden valmistukseen liittyvien muutosten suunnittelu

laaditun rakennussuunnitelmamallin avulla. Teräsrakenteiden valmistuksessa havaittiin

tarvittavan mm. asennustapaan ja lohkojakoon liittyviä tietoja, joilla on vaikutusta

rakenteen geometriaan ja siten aiheuttavan valmistukseen liittyviä suunnitelmamallin

tarkennustarpeita.

Natiivimallien luovuttamiseksi havaittiin tarvittavan yksiselitteiset määrittelyt

luovutettavan mallin käyttöoikeuksista. Ratkaisuksi löydettiin käyttöoikeustietojen

lisääminen luovutettavan suunnitelma-aineiston yhteyteen periaatteella, että malli

luovutetaan kyseisen kohteen toteutusta varten ja mahdollisten

käyttöoikeusrajoitusten esittäminen. Mallien luovutuksen yhteydessä havaittiin myös

tarvittavan mahdollisessa ristiriitatilanteessa ensisijaisesti noudatettava tietosisältö.

3.3 Havainnot avoimen tiedonsiirron soveltuvuudesta siltoihin

3.3.1 IFC:n soveltuvuus siltarakenteisiin

Sillan tietomallit voitiin tuottaa alun perin rakennuksille tarkoitetussa IFC2x3 –

muodossa. Tutkimustyön lopussa julkaistua IFC4 –standardia ei oltu vielä sisällytetty

työssä käytettyihin mallinnusohjelmistoihin, mutta sen todettiin sisältävän

mahdollisuuksia tarkentaa tietosisällön luokittelua ja sen tarjoamien mahdollisuuksien

mukainen IFC-olioiden käyttöehdotus on esitetty seuraavissa taulukoissa.
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Taulukko 11. Siltojen tavanomaisia rakenneosia ja niiden IFC4 –vastaavuus.
Rakenneosa IFC-olio (IFC entity) IFC-standardin kohta

Raudoite IfcReinforcingBar 7.8.3.5
IfcReinforcementDefinitionProperties
7.8.3.6 IfcReinforcingBar
7.8.3.7 IfcReinforcingBarType
7.8.3.8 IfcReinforcingElement
7.8.3.9 IfcReinforcingElementType
7.8.3.10 IfcReinforcingMesh
7.8.3.11 IfcReinforcingMeshType

Jänne IfcTendon 7.8.3.13 IfcTendon
7.8.3.16 IfcTendonType

Jänneankkuri IfcTendonAnchor 7.8.3.14 IfcTendonAnchor
7.8.3.15 IfcTendonAnchorType

Seinä IfcWall 6.1.3.46 IfcWall
6.1.3.47 IfcWallElementedCase
6.1.3.48 IfcWallStandardCase
6.1.3.49 IfcWallType

Paalu IfcPile 7.8.3.3 IfcPile
7.8.3.4 IfcPileType

Laatta IfcSlab 6.1.3.38 IfcSlab
6.1.3.39 IfcSlabElementedCase
6.1.3.40 IfcSlabStandardCase
6.1.3.41 IfcSlabType

Peruslaatta IfcFooting 7.8.3.1 IfcFooting
7.8.3.2 IfcFootingType

Pilari IfcColumn 6.1.3.9 IfcColumn
6.1.3.10 IfcColumnStandardCase
6.1.3.11 IfcColumnType

Palkki IfcBeam 6.1.3.1 IfcBeam
6.1.3.2 IfcBeamStandardCase
6.1.3.3 IfcBeamType
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Taulukko 12. IFC4 -specifikaation mukaisia muita rakenneosia.

Rakenneosa IFC-olio (IFC entity) IFC-standardin kohta

Sauva IfcMember 6.1.3.19 IfcMember

Levy IfcPlate 6.1.3.22 IfcPlate

Kaide IfcRailing 6.1.3.25 IfcRailing

6.1.3.26 IfcRailingType

Rakennus IfcBuilding 5.4.3.2 IfcBuilding

5.4.3.3 IfcBuildingElement

5.4.3.4 IfcBuildingElementType

5.4.3.5 IfcBuildingStorey

Päällyste, pinnoite IfcCovering 6.1.3.12 IfcCovering

6.1.3.13 IfcCoveringType

Ei-kantava seinä IfcCurtainWall 6.1.3.14 IfcCurtainWall

6.1.3.15 IfcCurtainWallType

3D kappale IfcBlock 8.8.3.3 IfcBlock
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Taulukko 13. Siltojen tavanomaisia rakenneosia, joille ei ole suoraa IFC-vastaavuutta.

Rakenneosa Kommentti Ehdotettu IFC-olio

Kehäjalka Voidaan mallintaa

seinänä

IfcWall

IfcWallType

Maatuki Voidaan mallintaa

seininä

IfcWall

IfcWallType

Laatta, paikallavalu Voidaan mallintaa

laattana

IfcSlab

IfcSlabType

Laattapalkki, paikallavalu Voidaan mallintaa joko

erikseen laattana ja

palkkina tai (T/TT- yms.)

palkkeina

IfcBeam, IfcSlab, IfcBeamType,

IfcSlabType

Laatta, elementti Voidaan mallintaa

laattana

IfcSlab, IfcSlabType

Liittolaatta Betonilaatta voidaan

mallintaa laattana

IfcSlab, IfcSlabType

Palkki, teräs Voidaan mallintaa

palkkina

IfcBeam, IfcBeamType

Kansilevy, teräs Esim. ortotrooppinen

teräskansi, voidaan

mallintaa levynä

IfcPlate

Palkki, puu Voidaan mallintaa

palkkina

IfcBeam, IfcBeamType

Puukansi, naulattu

kansilankutus

Voidaan mallintaa

palkkeina tai levynä

IfcBeam, IfcPlate

Puukansi, liimapuulaatta Voidaan mallintaa levynä IfcPlate
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Tiedon tallentaminen IFC-muotoon toimi hyvin ja IFC-mallit oli mahdollista lukea

useisiin eri ohjelmistoihin, joissa tietosisältö säilyi muuttumattomana, ainoastaan

esitystavassa oli joitakin vähämerkityksisiä eroavuuksia.

Työn kuluessa käytettyyn rakennussuunnitelmavaiheen mallinnusohjelmistoon lisättiin

toiminnallisuus tuottaa myös betoniraudoitteet IFC-malliin. Ensimmäisissä kohteissa,

esimerkiksi Paukuntien sillassa, visuaalisissa tarkasteluissa havaittiin joitakin

geometriavirheitä loivasti kaarevissa kannen tai palkin muotoa noudattavissa pitkissä

raudoitteissa, mutta virhe ei ollut havaittavissa enää työn loppuvaiheessa käytetyssä

ohjelmistoversiossa. Myös joidenkin mallinnettujen objektien leikkauksissa havaittiin

geometriavirheitä siten, että joko leikattu osa jäi näkyviin tai koko rakenneosan pinta

ei ollut näkyvissä. Uusimmissa IFC-malleissa näitä virheitä ei enää havaittu.

Taulukko 14. Esimerkkejä raudoitteiden tiedoista IFC-mallissa.

Ominaisuustieto Arvo Esimerkki
CC_EXACT Lukumäärä ja jako 6*150 + 18*300 + 5*150
Class luokka 543
Common type yleinen oliotyyppi ReinforcingBar
File format tiedostoformaatti Ifc
Center-to-center-distance keskiöväli 6*150 + 18*300 + 5*150
GRADE Lujuusluokka B500B
GUID tunnus 1IbS7o00009J4pE3KrD3Op
Layer taso TS_310 Välituki 1
Length pituus 1020 mm
SHAPE Taivutusmuoto D
TD taivutus, halkaisija 32 mm
SIZE Koko 8
r taivutussäde 16 mm
DIM_C taivutusmitta c 355 mm
DIM_B taivutusmitta b 350 mm
DIM_A taivutusmitta a 355 mm
Material materiaali B500B
Name nimi HAKA
Phase jakso 310
REBAR_POS Positiomerkintä R2
Weight total kokonaispaino 0.012 t
CAST_UNIT_POS Valujakson tunnus B1
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IFC:llä pystyttiin kuvaamaan kaikki sillan rakenneosat ja siltojen päärakenneosille

onnistuttiin käyttämään tarkoituksenmukaisia olionimiä (IFC entity).

Taulukko 15. Esimerkkejä mallinnettujen siltojen rakenneosien ominaisuustiedoista
IFC2x3 –formaatissa.

Ominaisuustieto Arvo Esimerkki
Assembly mark kokoonpanotunnus T2TP1
Bottom elevation alapään korkoasema +15.294
Center of gravity X, Y, Z painopiste 20156, 61581, 62480 mm
Change action muutostilanne NoChange
Class luokka 203
Color väri red
Common type yleinen oliotyyppi Beam
Creation date luontiajankohta 16.10.2013 11:40:12
File format tiedostoformaatti Ifc
Geometric classification geometrinen tyyppi Solid
GUID tunnus 1GUwIL00CPT34pDJ0pC3Km
Height korkeus 711 mm
Layer taso TS_311 VT 2 Paalut
Length pituus 9700 mm
Material materiaali S355J2H
Model total mallissa yhteensä 4
Name nimi PAALU D711*16.0
Net weight nettopaino 2.651 t
Net volume nettotilavuus 0.3 m3
Origin X, Y, Z origo 77929, 31293, 16170 mm
Outer surface area ulkopinnan ala 21.68 m2
Part mark osatunnus TP4
Phase jakso 311
Product description tuotteen kuvaus PD711*16
Profile profiili PD711*16
Radius säde 356 mm
Thickness ainepaksuus 16 mm
Top eleveation yläpään korkeusasema +25.018
Width leveys 711 mm
Volume tilavuus 0.3 m3
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Tutkimuksessa havaittiin, että sillan IFC-mallit voidaan tuottaa vakioidun

tietorakenteen mukaisesti ja että IFC-mallin sisältämää tietoa voidaan käsitellä

luokittelun avulla. Seuraavissa kuvissa on esitetty IFC-mallin tietosisällön luokittelua eri

tavoilla.

Kuva 30. Tietosisällön lajittelu IFC-olioiden mukaan.

Kuva 31. Lajittelu  nimikkeistön mukaan.
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Kuva 32. Lajittelu rakenneosien koodauksen mukaan.

Tuloksissa havaittiin myös muita mahdollisuuksia IFC-mallin tietosisällön luokitteluun,

esimerkkeinä materiaali ja nimi.

Kuva 33. Lajittelu rakennusmateriaalin mukaan.
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Kuva 34. Lajittelu nimen mukaan.

3.3.2 IFC-bridge standardin sisältö

IFC-bridge –standardilaajennusta ei voitu testata, koska sitä tukevaa ohjelmistoja ei

ollut vielä olemassa. Kuitenkin sen käyttökelpoisuus arvioitiin erittäin hyväksi siltojen

mallintamisessa. Laajennusehdotus sisältää erään erittäin merkittävän

toiminnallisuuden; parametrisesti muuttuva ja sijoittelultaan ohjauskäyrää noudattava

sillan poikkileikkaus voidaan kuvata avoimella ohjelmistoriippumattomalla tavalla.

Toimiessaan tämä mahdollistaa monimutkaisen siltageometrian siirtäminen eri

mallinnusvaiheiden ja rakenneanalyysien välillä, kuten joidenkin ohjelmistojen tekemät

testit jo osoittavat.

Lisäksi IFC-Bridge –määrittelyn todettiin sisältävän rakenneosien tarkemman

siltaspesifisen esittämismahdollisuuden sekä määrittelyn jänneteräksille (1).

Liitteessä 1 esitetyssä taulukossa on esitelty IFC-Bridge -oliot sekä niille suomennokset.

3.3.3 Inframodel-tiedonsiirto

Työn kuluessa yhteenkään käytettävissä olleista yleisesti julkaistuun sillansuunnittelun

ohjelmistoon ei ollut sisällytetty suoraa tukea sisäänlukea molempia sekä IFC- että
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Inframodel –tiedonsiirtoformaateista. Tutkimuksessa kuitenkin käytettiin kahden

ohjelmistotoimittajan kehitteillä olevia uusia ohjelmistotyökaluja, joilla sekä IFC:n että

Inframodel –formaattien sisäänluku oli mahdollista.

Toisella ohjelmistolla Kaukosen sillan siltarakenteiden IFC2x3 sekä väylän, maaston ja

sillan maarakenteiden Inframodel2 –tiedonsiirtotiedostot luettiin onnistuneesti

yhdistelmämallin koontityökaluun. Koontityökalussa yhdistelmämallin todettiin

sisältävän tietorakenteen ja rakenneosien ominaisuustiedot.

Ohjelmistoilla voitiin yhdistää globaalissa metrisessä koordinaattijärjestelmässä

laaditut Inframodel–tiedostot sekä paikallisessa millimetrisessä

koordinaattijärjestelmässä tuotetut sillan IFC-tiedostot samaan suunnittelussa

käytettyyn koordinaatistoon.

Kuva 35. Kaukosen sillan IFC ja Inframodel –mallit yhdistelmämallissa.

Aineiston sisäänluku tehtiin myös toisen ohjelmistoyrityksen järjestelmään, jossa

yhdistelmämallin luomisen lisäksi aineistoa todettiin voitavan käyttää myös

jatkosuunnittelussa.
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Kuva 36. Kaukosen sillan IFC ja Inframodel –mallit suunnitteluohjelmistossa.

Inframodel-tiedonsiirtotiedostot sisälsivät maanpintamallin, väylärakenteen yläpinnan

mallin ja sillan maarakenteiden mallin. Silta koostui kahdesta IFC-tiedostosta, sillan

rakenneosat omana tiedostonaan sekä varusteet ja laitteet erillisenä tiedostona. IFC-

mallit eivät sisältäneet raudoitteita.

Toteutettu testaus osoitti, että kappaleessa 2 esitetty tiedonsiirron ratkaisumalli on

mahdollinen saavuttaa. Tässä tutkimuksessa testatut ohjelmistotyökalut julkaistaneen

seuraavien merkittävien ohjelmistopäivitysten yhteydessä ennen kuin Infra FINBIM –

projekti päättyy ja infra-alalla Suomessa aletaan vaatimaan Inframodel3 –

tiedonsiirtoformaatin käyttöä.
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4 PÄÄTELMÄT

4.1 Tiedonsiirto avoimilla formaateilla siltojen tietomallintamisessa

Suunnittelutehtävä tarkoittaa tiedon tuottamista tarvittavassa laajuudessa.

Perinteisellä tavalla tieto on tuotettu dokumentteihin. Tietomallipohjaisessa

suunnittelussa tieto tyypillisesti ensin mallinnetaan ja tarvittavat dokumentit tuotetaan

mallitietoon perustuen. Mikäli tieto voidaan tuottaa yhteisesti sovitulla tavalla ja

luovuttaa avoimessa tietomallimuodossa, voidaan mallin sisältämällä tiedolla korvata

dokumentaatio. Nykyään esimerkiksi siltojen mallipohjaiseen rakennussuunnitelmaan

liittyvissä rakennepiirustuksissa kaikki teknisen piirustuksen sisältämä tieto tuotetaan

suunnitteluohjelmalla mallin sisältämästä tiedosta.

Avoimeen tiedonsiirtoon perustuvat standardit, IFC ja Inframodel, ovat keskittyneet

kukin omalle suunnittelualueelleen eivätkä varsinaisesti ota kantaa infraympäristössä

oleviin taitorakenteisiin, joita ovat mm. sillat, tukimuurit ja meluseinät.

Siltojen yleis- ja siltasuunnitteluvaiheissa oleellisinta on sillan geometrian

määrittäminen sekä sillan ja siihen liittyvien maarakenteiden sovittaminen väylään ja

maastoon. Jo nykyisillä ohjelmistotyökaluilla voidaan sillan päällysrakenteen

geometriaa mallintaa tiegeometrian avulla. Näin ollen tulisikin laatia ohjeet ja

vaatimukset tuottaa väyläsuunnittelusta sillan määrittämiseksi tarvittavat tiedot. Näitä

ovat mm.:

tien tai muun väylän mittalinja

hyödyllisen leveyden reunalinjat

pintarakenteiden taiteviivat

Yleis- tai tiesuunnitteluvaiheessa (sillan yleissuunnitelma, siltasuunnitelma) tulee

tuottaa sillan geometrian sisältävä geometriamalli. Koska kaikilla yleisimmillä

käytettävissä olevilla ohjelmistoilla ei voi tuottaa IFC-formaatin mukaista tiedostoa,
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riittänee geometriaformaatit kuten dwg ja dgn. Malli tulee olla siirrettävissä

rakennussuunnitteluvaiheen suunnittelun lähtötiedoksi.

Rakennussuunnitteluvaiheessa siltojen suunnittelutyökaluina käytetään samoja

ohjelmistoja kuin talo- ja teollisuusrakenteidenkin suunnittelussa. Näin ollen on

perusteltua, että rakennussuunnittelussa mallin sisältö- ja formaattivaatimusten osalta

noudatetaan mahdollisimman samankaltaisia vaatimuksia kuin rakennusten osalta.

Näin ollen on perusteltua vaatia IFC-standardin mukaista tiedostomuotoa.

Rakennuksissa käytetyllä IFC-spesifikaation mukaisella määrittelyllä on mahdollista

kuvata pääosin siltojen rakenneosat. IFC:ssä on kuitenkin puutteita siltaspesifisten

rakenneosien osalta sekä geometrian ja koordinaattien määrittämisen osalta.

IFC-Bridge –formaattiehdotus on siltojen osalta kattavampi ja siinä on otettu

huomioon useita siltojen erityispiirteitä. Merkittävimpänä asiana IFC-bridge -

laajennusehdotus sisältää mahdollisuuden esittää sillan rakenneosien sijainti ja

poikkileikkausmuodon sijoittelu tien geometrian ohjauskäyrän avulla.

Ohjelmistokehittäjien olisi syytä selvittää IFC-bridge -laajennusten käyttökelpoisuus  ja

kehittää ohjelmistoja sen käytön mahdollistamiseksi. IFC-bridge –formaatin vaatiminen

ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin se on sisällytetty hyväksyttyyn IFC-

spesifikaatioon. Parhaillaan IFC-Bridge –laajennuksen kehitys näyttää etenevän hyvin

verkkaisesti ja näyttää siltä, että sen lisääminen IFC-standardiin vie useita vuosia.

Uusimmassa IFC-spesifikaation versiossa IFC4 IFC-Bridge ei ole mukana.

4.2 Siltoihin liittyvän infran tiedonsiirto avoimilla formaateilla

Tiedonsiirtovaatimusten perustana Inframodel-standardin käyttö on perusteltua, myös

siltoihin liittyvien infrarakenteiden osalta. Mahdollisimman laajan tietosisällön

siirtämiseksi siirtyminen uusimpaan LandXML 1.2 -pohjaiseen Inframodel3 -standardin

käyttöönottoon on suositeltavaa, koska se on kattavin tietosisällön siirtoon soveltuva

standardi Suomessa ja sillä on myös laajempaa (mm. pohjoismaista) käyttöä. Infra
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FINBIM -kehityshanke tuottaa Inframodel3:een pohjautuvan mallinnusohjeistuksen

huhtikuuhun 2014 mennessä ja tässä työssä esitetty avoimen tiedonsiirron

ratkaisumalli on ohjeistuksen mukainen.

Merkittävänä riskinä Inframodel -standardin osalta oli tätä työtä aloitettaessa

LandXML:n kehitystyön pysähdyksissä olo ja heikko ylläpito-organisaatio. LandXML-

organisaatio oli käytännössä hajoamaisillaan, koska pääkehittäjänä aiemmin ollut

Autodesk oli vetäytynyt kehitys- ja ylläpitovastuusta. Tämä oli merkittävä riski koko

suomalaiselle infra-alan tiedonsiirron perustalle, Inframodel-hankkeelle. Työn kuluessa

pohjoismaisen yhteistyön ja varsinkin suomalaisten toimijoiden aktiivisuuden ansiosta

LandXML –kehitys siirrettiin buildingSMART-organisaatiolle, jossa suomalaisten

asiantuntijoiden johdolla tehdään kehitystyötä Inframodelin aseman

vakiinnuttamiseksi kansainväliseksi standardiksi.

Keskeisintä infran avoimiin standardeihin perustuvassa tiedonsiirrossa on riittävän

laaja ohjelmistotuki. Jotta tämä saavutetaan, arvioin että Inframodel-standardin

ylläpito on saatava varmalle ja kestävälle pohjalle sekä rahoituksen että teknisen ja

hallinnollisen organisaation osalta. Tällä voidaan mahdollistaa riittävän laaja tuki sekä

Inframodel -standardin kehitykselle ja ylläpidolle että ohjelmistotalojen halukkuudelle

sisällyttää Inframodel –standardituki ohjelmistoihin.

Kansainvälinen ja varsinkin pohjoismainen yhteistyö näyttää olevan tarpeen, koska

ainoastaan kansallisella tasolla laadittujen erityispiirteiden ylläpito ja kehittäminen

saattavat olla yritysmaailmassa yhä enemmän globalisoituvassa toiminnassa

ensimmäisiä toiminnan tehostamisen jalkoihin jääviä seikkoja.

On kuitenkin todettava, että Inframodel -pohjaisen tiedonsiirron käyttömahdollisuudet

ovat rajalliset. Tiedonsiirtotapa näyttää soveltuvan ensisijaisesti suunnittelutiedon

siirtämiseen mittauksiin ja rakentamista palveleviin sovelluksiin. Lisäksi tiedonsiirto

soveltuu rajoitetussa laajuudessa suunnitteluohjelmistojen väliseen tiedonsiirtoon.
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Avoimen tiedonsiirron kannalta kriittisiä ovat käyttötapaukset, joissa

suunnitelmatietoa tarvitsee siirtää jatkosuunnitteluun, kuten tiesuunnittelusta

rakennussuunnitteluun, tai toiselle suunnittelun osa-alueelle joka käyttää eri

ohjelmistoa, kuten tien rakennussuunnittelijalta sillan rakennussuunnittelijalle.

Tarvitaankin jatkoselvitystä, ohjeistuksen ja tietosisällön määrittämistä sekä

tiedonsiirtostandardien jatkokehittämistä, jotta infrarakenteiden avoimeen standardiin

perustuva tiedonsiirto saadaan kattamaan riittävässä laajuudessa tarvittavat

sisältövaatimukset.

IFC-infra –standardin kehittäminen on alkutekijöissään ja sen mahdollisen

toteuttamisen voidaan arvioida kestävän useita vuosia.  Sen odottaminen

mallinnusohjeissa ja käytännöissä ei ole perusteltua, vaan on syytä siirtyä kehitettyyn

Inframodel-pohjaiseen tiedonsiirtoon.

Merkittävin ero rakennusten IFC:n ja infran Inframodelin osalta on geometrinen

esitystapa. IFC-formaatissa rakenneosat esitetään tilavuuskappaleina

ominaisuustietoineen ja Inframodel –tiedonsiirrossa tuotetaan pintoja, viivoja ja

pisteitä sekä niihin liittyvää ominaisuustietoa. Infran suunnittelussa määrien hallinta

perustuu hyvin pitkälle pintojen välisten tilavuuksien laskemiseen kun puolestaan IFC-

olioihin sisältyy määrätieto pinta-aloina ja tilavuustietoina. On arvioitavissa, että

väylärakenteet voidaan esittää parametrisenä tilavuuskappaleena ja siten ne olisi

mahdollista esittää IFC-muodossa. IFC-formaattiin sisältyy huomattavasti laajempi

toiminta-alue kuin pelkän suunnittelun tiedonsiirron toteuttaminen ja sen

kehittäminen on vahvasti organisoitu buildingSMART-järjestön kautta.

Tulevassa infran tietomallintamisen kehitystyössä tulisi kansainvälisesti yhdistää

kehitystyön voimavaroja arvioimaan, mihin teknisiin ratkaisuihin tulevaisuuden

tiedonsiirron kannattaa perustua. IFC:n laajeneminen kattamaan ainakin osin

infrarakenteet on siihen yksi mahdollisuus. Todennäköisempänä ainakin lyhyellä

tähtäimellä voidaan arvioida olevan LandXML-pohjaisen Inframodel-tiedonsiirron ja

IFC-oliopohjaisen tiedonsiirron yhdistäminen käytettäviin ohjelmistoihin, kuten tämän

työn teknisessä ratkaisumallissa on esitetty.
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4.3 Siltojen avoimen tiedonsiirron ratkaisumallin toimivuus

Sillan mallipohjaisen suunnittelun todettiin tukevan ratkaisumallissa esitettyä avointa

tiedonsiirtotapaa. Aikaisissa suunnitteluvaiheissa tiedonsiirtotarpeen todettiin olevan

enimmäkseen geometriatietoon liittyvää, kun taas puolestaan rakennussuunnittelussa

toteuttamista varten tarvittavan tietosisällön laajuuden arvioitiin olevan hyvinkin

runsas.

Kappaleessa 2.1 esitetty siltojen avoimen tiedonsiirron ratkaisumalli on tekeillä olevien

Infra FINBIM -ohjeiden ja siltojen tietomallivaatimusten mukainen. Ratkaisumalli

tarkentaa eri tekniikkalajien rajapintoja ja tiedonsiirrossa käytettäviä standardeja.

Esitetyn ratkaisumallin todettiin soveltuvan erityisesti valmiin suunnitelma-aineiston

tuottamiseen ja luovutukseen seuraavaa vaihetta varten. Ensisijaisesti ehdotettavaksi

käytetyt avoimet formaatit, IFC ja Inframodel, ovat ohjelmistoriippumattomia ja niitä

voidaan tuottaa Suomessa yleisesti käytössä olevilla infran ja siltojen

suunnitteluohjelmistoilla.

Infra FINBIM -hankkeessa on kehitetty Inframodel3 ja se tullaan ottamaan käyttöön

vuonna 2014. Tiedonsiirtoformaatin lisäksi tuotetaan mallinnusohjeet, joissa esitetään

mallien sisältö- ja tarkkuusvaatimukset sekä nimikkeistö.

Tutkimusta viimeisteltäessä vuoden 2013 lopussa useimmista ohjeista oli olemassa

luonnosversiot ja Inframodel 3 –käyttöönotosta oli alan yhteinen päätös. Inframodel-

tiedonsiirtoformaattia tullaan käyttämään mm. maastomittaustietojen siirrossa ja

infran suunnitelmatietojen siirrossa.

Tiedonsiirrossa avoimilla tiedonsiirtoformaateilla on myös puutteita ja rajoituksia.

Käytössä olevat suunnitteluohjelmistot eivät vielä tue riittävän tehokkaasti

suunnittelunaikaista avoimen tiedonsiirron käyttöä, jolloin tekniikka-alueiden

yhteensovittamisessa joudutaan turvautumaan myös muihin keinoihin. IFC ja

Inframodel -tiedonsiirron yhtäaikainen käyttö suunnittelujärjestelmissä on hyvin
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rajoittunutta ja tiedonsiirtostandardeissa on puutteita, jolloin kaikkea tarvittavaa

tietosisältöä ei voi yksiselitteisellä tavalla esittää ja siirtää.

IFC-muodossa esitetyn rakennussuunnitelman käyttökelpoisuus rakentamisessa

tarvittavassa muutossuunnittelussa on hyvin rajoittunut ja sen rinnalle tarvitaan myös

muuta tiedonsiirtoa. Siltojen osalta merkittävimmät rakentamiseen liittyvät

suunnitelmien muutostarpeet koskevat raudoitteiden työtapaa ja teräsrakenteiden

valmistusta. Niiden osalta joustavin keino on laatia muutokset samaan natiivimalliin

kuin alkuperäinen suunnitelmakin ja tuottaa sen avulla asennuksen ja valmistuksen

tarvitsemat työpiirustukset.

4.4 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset

Siltoihin liittyvän tietomallipohjaisen tiedonsiirron osalta tulee selvittää eri

suunnitteluvaiheissa tarvittava tietosisältö sekä kehittää ohjeita ja

tiedonsiirtomenetelmiä, jotta infrarakenteista tarvittava tieto saadaan

siltasuunnittelujärjestelmiin lähtötiedoksi.

Tulevassa ohjeistuksessa tulee esittää vaatimukset infran tuottaman lähtötietojen

sisällöstä ja formaatista siltasuunnitteluun ja määrittää suunnittelun vastuualueen

rajat. Koska avoimen tiedonsiirron mahdollisuuksissa on vielä teknisiä ja ohjelmistoista

riippuvia rajoituksia, tulee sen rinnalla tapahtuvalle geometriatiedon siirrolle esittää

ohjeistuksia sisältäen tietosisältömäärittelyn esimerkiksi tiedostonimien ja

tasomäärittelyjen avulla.

Lisäksi tulee kehittää ja ohjeistaa menetelmiä, joilla eri tekniikan osa-alueiden

tietomalleja yhdistetään yhteiseen koordinointimalliin. Ohjeen pohjana voidaan

käyttää tässä tutkimuksessa esitettyä teknistä ratkaisumallia. Siltojen määrä- ja

kustannuslaskennan vastuurajat tulee vastata eri tekniikkalajien suunnittelurajoja.

Tietosisältö- ja formaattivaatimukset kussakin sillan suunnitteluvaiheessa tulee esittää

riittävän tarkasti sillan tietomalliohjeessa, kuten näyttääkin tapahtuvan marraskuussa
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2013 julkaistun lausuntoversion perusteella. Ohje tulisi saada kattamaan kaikki

taitorakenteet, joita ovat siltojen lisäksi mm. tukimuurit ja meluseinät.

Siltojen IFC-mallivaatimusten osalta tulee laatia ohje, miten vakioitua tietorakennetta

käytetään siltojen tietomallien tuottamiseen etenkin siltojen rakennussuunnittelussa.

Ratkaisumalli koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Avoimen tiedonsiirtoformaatin IFC:n käyttäminen siten, että sillan
rakenneosille käytetään parhaiten soveltuvia yhteisesti sovittuja olionimiä

2. Vakioitu looginen rakennusosanimikkeistö käyttäen soveltuvin osin
Liikenneviraston ohjeiden mukaista nimikkeistöä

3. Kansallisen ja kansainvälisen nimikkeistön ja rakenneosien koodauksen avulla
sillan tietomalliin kytkeminen vakioidulla tavalla laatuvaatimuksiin,  Suomessa
InfraRYL:iin

Tällä tavalla toteutettuna tietomalli voisi suurelta osin korvata erilliset tekniset

suunnitelma-asiakirjat ja helpottaa mallipohjaisen tietosisältökokonaisuuden hallintaa.

Avointen tiedonsiirtoformaattien rinnalla käytettävään natiivimallien luovutukseen

tulee laatia käytännöt ja ohjeet, joissa määritetään selkeästi ja yksiselitteisesti

tekijänoikeudet ja mallien käyttötarkoitukset. Hankinta-asiakirjoissa tulee esittää

luovutettavan tietomalliaineiston tiedonsiirtotavat ja aineiston mukana

toimitettavassa malliselosteessa tulee esittää tekijänoikeudet ja mahdolliset

käyttörajoitukset.

Infran osalta tässä tutkimuksessa esitetyn ratkaisumallin eli yhtäaikaisen IFC:n ja

Inframodelin käytön osalta tulisi tarkastella ratkaisumallin soveltuvuus laajemminkin

kattamaan tie- katu- ja ratasuunnittelun lisäksi myös maaperän sekä alueen ja

maankäytön ja niihin tarvittavat avoimen tiedonsiirron keinot, kuten Infra-

pohjatutkimusformaatti ja paikkatiedon OGC-standardit esimerkkinä GML. Samalla

tulisi tarkastella suunnitelmaselostusten, laatuvaatimusten ja muun teksti- ja
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kuvamuotoisen tiedon tuottamista avoimissa HTML- ja XML –muodoissa ja niiden

linkittämistä tietomallitietoon.

Edellä ja seuraavassa kuvassa esitetyllä ratkaisulla kaikki suunnitelmiin liittyvä tieto

voitaisiin tuottaa avoimilla tiedonsiirtotavoilla.

Kuva 37. Infran ja taitorakenteiden avoimet tiedonsiirtotavat.

1 PAIKKATIETO: Maankäytön paikkatiedot ja aluerajat; GML ja OGC-standardit

2 MAASTOMALLI: Maasto- ja maaperämallit; Inframodel3 ja Infra-
pohjatutkimusformaatti

3 VÄYLÄRAKENTEET: Väylän pinnat ja taiteviivat; Inframodel3

4 TAITORAKENNE: Rakennuksen, sillan tai muun taitorakenteen osat; IFC

5 TAITORAKENTEESEEN LIITTYVÄT INFRARAKENTEET: Taitorakenteeseen
sisältyvät maarakenteet; Inframodel3

6 SELOSTUKSET: Mallinnukseen liittyvä lisätieto; HTML, XML ja muut
stardardoidut avoimet www-formaatit

Koko tutkimuksen merkittävimmän oivalluksen voi arvioida olevan, että tietomallin

sisältämä tieto on vähintään samanarvoinen kuin perinteisesti

suunnitelmadokumenteissa esitetty tieto. Suunnittelun perimmäinen tehtävä on
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tuottaa seuraavan vaiheen tarvitsemaa tietoa. Jatkossakin, etenkin joissakin

hallinnollisten suunnitteluvaiheiden hyväksyntämenettelyissä, tarvittaneen

dokumentteja, mutta suunnitelmissa esitetty tieto tulee kyetä tuottamaan

tietomalleina ja suunnittelijan sekä hankkeen muiden osapuolten tulee osata ottaa

vastuu sähköisessä muodossa olevasta tiedosta. Tämän arvioidaan olevan merkittävin

seikka, jotta meneillään olevissa infran kehityshankkeissa asetettava tehokkuuden

parantaminen saavutetaan. Tietomallipohjaisella avoimella tiedonsiirrolla voidaan

myös useiden tutkimusten mukaan vähentää merkittävästi tiedonhankkimiseen

käytettyä aikaa ja siten tehostaa tarvittavan tiedon siirtymistä muuttumattomana

ilman erillistä työlästä tulkintaa tai uudelleenmallintamista.

Avoimessa ohjelmistoriippumattomassa muodossa toteutettu tiedonsiirto ratkaisee

useita tekijänoikeuksiin liittyviä ongelmia ja siksi siihen siirtyminen on perusteltua.

Toimijoiden tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun liittyy olennaisena se, ettei

ketään aseteta käytettävissä olevan työssä tarvittavan tietoaineiston osalta

eriarvoiseen asemaan vaan kaikille hankkeesta kilpaileville tarjotaan myös teknisesti

tasavertainen mahdollisuus. Eri hankintatavoissa ja –vaiheissa tasapuolisuus voi

tarkoittaa teknisesti hieman erilaista toimintamahdollisuutta, mutta esitetty avoimeen

tiedonsiirtoon perustuva ratkaisumalli on arvion mukaan soveltuva kaikkiin vaiheisiin.

Tämän työn, kuten myös tämän tutkimuksen alkuvaiheissa WSP:n yhdessä Kairos

Futuren kanssa laatiman ”10 truths about BIM” selvityksen tavoitteena oli osaltaan

auttaa ymmärtämään tietomallinnuksen kokonaisuutta. Tietomallinnuksen teknologiaa

merkittävämpi seikka on se, miten käytämme uuden teknologisen ytimen tarjoamaa

mahdollisuutta hyödyntää tietomallinnuksen tieto rakentamiseen liittyvässä

sosiaalisessa toiminnassa (45).

Siltojen suunnittelussa ja toteutuksessa joustavan tiedonsiirron avulla voidaan

merkittävästi tehostaa toimintaprosessia ja tarvittava tiedonsiirto voidaan

merkittävissä määrin toteuttaa tutkimuksen ratkaisumallissa esitettyyn avoimeen

tiedonsiirtoon perustuen.
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LIITE 1

Taulukko:  IFC-Bridge -oliot sekä niille ehdotetut suomenkieliset nimet

Rakenneosa IFC-olio (IFC entity) Seloste

Taitorakenneosa IfcCivilStructureElement Yleisnimi infran insinöörirakenteen
(taitorakenne) osalle

Siltarakenneosa IfcBridgeStructureElement Yleisnimi sillan rakenneosalle

Sillan

rakenneosan

toiminnallinen

tyyppi

IfcBridgeStructureIndicator Lajit:

COMPOSITE, COATED,
HOMOGENEOUS, OTHER

Siltatyyppi, esim.

kotelopalkkisilta,

kaarisilta,

riippusilta,

vinoköysisilta,

palkkisilta,

laattasilta,

ulokelaattasilta,

Langer-

palkkisilta,

porrassilta,

kehäsilta,

”Gisclard” -silta,

ristikkosilta

IfcBridgeStructureType Lajit:

BOX GIRDER BRIDGE, ARCHED
BRIDGE, SUSPENSION BRIDGE,
CABLE-STAYED BRIDGE, GIRDER
BRIDGE, SLAB BRIDGE, SLAB BRIDGE
WITH BROAD CANTILEVER, BOW
STRING BRIDGE, LADDER BRIDGE,
FRAMEWORK BRIDGE, "GISCLARD"
BRIDGE, PORTAL BRIDGE

Silltaosa IfcBridgePart Kuvaa sillan osan rakenteen tyypin
tai teknisen lajin:
IfcBridgeStructureElementType
IfcBridgeTechnologicalElementType
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Sillan rakenneosa IfcBridgeStructureElementT

ype

Eri osat:

DECK, PIER, SMALL PIER, PYLON,
ARCH, LAUNCHING NOSE,
TEMPORARY BENT, TRANSVERSE
GIRDER, STRUT, COUNTER STRUT,
CABLE, SUSPENDED TENDON,
SUSPENDER, MOBILE FALSEWORK,
STAYING MAST, LAUNCHING BEAM

Rakenneosan

tekninen tyyppi

IfcBridgeTechnologicalElem

entType

Eri lajit:

UNICELLULAR MONO BOX-GIRDER,
MULTICELLULAR MONO BOX-
GIRDER, UNICELLULAR MULTI BOX-
GIRDER, MULTICELLULAR MULTI
BOX-GIRDER, SOLID SLAB, HOLLOW
SLAB, SLAB WITH BROAD
CANTILEVER, DOUBLE BEAM RIBBED
SLAB, MULTI BEAM RIBBED SLAB,
MASSIVE SECTION ELEMENT,
HOLLOW SECTION ELEMENT,
MARKETED SECTION GIRDER, RE-
ASSEMBLED SECTION GIRDER,
TRUSS, LADDER OR VIERENDEEL,
BOW STRING

Taitorakenne IfcCivilElement Yleisnimi infrarakenteelle

Sillan osa IfcBridgeElement Sillan osa, kun osalla on geometria
ja materiaali

Pursotuskappale IfcBridgePrismaticElement Poikkileikkaukseltaan vakio tai
muuttuva ohjauskäyriä noudattava
“pursotuskappale”
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Poikkileikkaus-

tyyppi

IfcBridgePrismaticElementT

ype

Em. pursotuskappaleen
poikkileikkauksen kuvaus:

UNICELLULAR MONO BOX-GIRDER,
MULTICELLULAR MONO BOX-
GIRDER, UNICELLULAR MULTI BOX-
GIRDER, MULTICELLULAR MULTI
BOX-GIRDER, DOUBLE BEAM RIBBED
SLAB, MULTI BEAM RIBBED SLAB,
MASSIVE SECTION ELEMENT,
HOLLOW SECTION ELEMENT, SOLID
SLAB, HOLLOW SLAB, SLAB WITH
BROAD CANTILEVER, MASTER
BEAM, LONGITUDINAL GIRDER,
RIGIDITY BEAM, BRACING, UPPER
FLANGE, LOWER FLANGE, UPPER
FOOTING, LOWER FOOTING, WEB,
FLOORING SHEET, BOTTOM SHEET,
KERB SHEET, CANTILEVER SHEET,
PAVEMENT SHEET, AUGET,
LONGITUDINAL WEB STIFFENER,
RAKER, TRANSVERSE GIRDER,
DEFLECTER, TRANSVERSE MEMBER,
TRANSVERSE, DIAGONALE, JAMB,
TENSION MEMBER, BONDING BAR,
TRANSVERSAL STIFFENER,
STIFFENER FOOTING, TENDON

Segmentti IfcBridgeSegment Jokin tietty osa (segmentti)
pursotuskappaleesta

Segmenttikuvaus IfcBridgeSegmentType Tiettyä geometrian osaa kuvaava
nimi:

TYPICAL SEGMENT, PIER SEGMENT,
PIECE, LIFT, ELEMENT, JAMB, PYLON
HEAD, SPAN, CANTILEVER, FINITE
ELEMENT REFERENCE

Liitostyyppi IfcBridgeContactType Kuvaa kahden fyysisen osan välisen
liitostavan:

GLUE, RIVET, CONNECTOR, WELD,
RESUMPTION_OF_CONCRETE,
SLIDING, USERDEFINED,
NOTDEFINED
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Segmentin tyyppi IfcBridgeSubPartType Kuvaus segmentin jollekin tietylle
homogeeniselle osalle:

LEFT WEB, RIGHT WEB, CENTRAL
WEB, TOP SLAB, LOWER SLAB,
RIGHT OVERHANG, LEFT
OVERHANG, UPPER FLANGE ,
LOWER FLANGE, LOWER FLOORING,
UPPER FLOORING, MORPHOLOGY
NODE, REFERENCE FIBRE, BRANCH
WALL

Rakenteellinen

toimintatapa

IfcBridgeMechanicalRoleTy

pe

Segmentin rakenteellisen toiminnan
kuvaus:

LONGITUDINAL,    TRANSVERSAL,
COMPLETE, NONE,    USERDEFINED,
NOTDEFINED

Liitostapa PEnum_BridgeConnectionEl

ementsType

Ominaisuusmääritys siltojen
elementtien välisille kiinnityksille:

CONNECTOR, WELD, SEAM, BOLT,
SCREW, TENSION, MEMBER, HINGE,
AXIS, LAYER, BASE, STIRRUP,
COLLAR, ANCHORAGE,
STEEL_CONCRETE_HINGE,
CANTILEVER, BEARING, PAD,
MORTARING


